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7

PRESENTACIÓ

Presentem en aquest llibre d’una forma resumida el treball efectuat en el marc 
del “3r Congrés d’Economia i Empresa” per un important nombre d’acadè-
mics, de professionals de l’empresa, d’economistes i d’experts en diverses 
branques tecnològiques i àrees de coneixement. La seva lectura permet copsar 
la magnitud de la tasca que s’ha fet durant pràcticament un any i la importàn-
cia i oportunitat de les aportacions i conclusions que s’extreuen d’aquest tre-
ball. Crec, sincerament, que s’ha aconseguit l’objectiu que ens proposàvem 
quan vàrem impulsar des del Col·legi d’Economistes de Catalunya aquesta inici-
ativa, que no era altra que la de generar a la societat catalana un debat obert, 
rigorós i documentat sobre com afrontar els grans reptes econòmics, tecnolò-
gics, socials i mediambientals d’aquesta etapa de la nostra història.

Aquest enfocament entronca amb la pròpia tradició del Col·legi, quan l’any 
1979 va organitzar el primer Congrés per tractar la nova etapa derivada de la 
transició política i el 1988 va celebrar el segon amb la incorporació de l’Estat 
espanyol al Mercat Comú com a teló de fons.

En el curs d’aquest 3r Congrés s’han debatut 185 ponències i hi han participat 
prop de 400 experts, repartits en 13 eixos de treball, que han abastat pràctica-
ment tots els factors que incideixen en la nostra economia. Aquest llibre recull 
l’estructura del Congrés, conclusions de cadascun dels eixos, relació de ponèn-
cies i d’autors, de participants en general i abstracts de totes les contribucions 
acceptades, així com els resums que han elaborat els relators. Així posem a 
disposició de la societat catalana una informació que entenem molt útil en la 
definició de línies de treball que ens ajudin a avançar en l’objectiu d’aconseguir 
un model EFICIENT i EQUITATIU per a Catalunya.

Finalment, en nom de la Junta del Col·legi d’Economistes i del Comitè Organit-
zador del Congrés vull expressar el meu sincer agraïment a les persones i em-
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preses que l’han fet possible: presidents, vicepresidents, relators i integrants 
de cadascun dels 13 eixos de treball, els membres del Comitè Científic, els au-
tors que han presentat ponències, totes elles amb un alt nivell de qualitat, em-
preses que han participat en alguns dels eixos i conferenciants i panelistes dels 
actes de cloenda de cada eix. I, per acabar, especialment a totes les empreses 
que l’han patrocinat, de les quals voldria destacar i reconèixer la confiança de-
mostrada en el Col·legi d’Economistes de Catalunya des del primer moment, 
quan, en un grau encara força difús del projecte, els vàrem demanar la seva 
participació.

Joan B. Casas 
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

President del Comitè Organitzador del 3r Congrés 
d’Economia i Empresa de Catalunya
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Va ser un gran honor rebre l’encàrrec del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
per coordinar l’eix 5 del congrés i ha estat també un gran plaer treballar junts 
durant els mesos que van des de l’estiu de 2017 al maig de 2018.

El recurs fonamental de Catalunya és la seva gent i tan sols facilitant la seva in-
serció en el mercat laboral de la manera adequada i mantenint les seves qualifi-
cacions al llarg de la seva vida professional podem tenir un país que prosperi 
en el marc internacional. L’amenaça que la transformació digital representa 
sobre els llocs de treball i les convulsions que els moviments geopolítics repre-
senten fan que el capital humà, més pot ser que mai, esdevingui un factor es-
sencial del nostre futur.

Des del primer dia vàrem proposar-nos rebre contribucions de tres grans àrees 
diferents: el capital humà i la formació, el gran àmbit, cobrint les diferents eta-
pes formatives des de la més bàsica fins a la formació continuada al llarg de la 
vida, incloent-hi en el mateix la formació professional i la universitat; l’atracció 
i pèrdua de talent, un element amb el qual hem de conviure o del que hem de 
treure’n tot el profit possible en un món amb moltes possibilitats de mobilitat 
internacional, sobretot entre professionals qualificats; i el mercat de treball, 
incloent-hi també en aquest darrer l’emprenedoria, bàsica en un context eco-
nòmic tan canviant com el nostre.

D’esquerra a dreta, Daniel Quer (coordinador del congrés), Joan 
Sardà (relator de l’eix), Antoni Abad (president de l’eix), Joan B 
Casas (degà del Col·legi), Francesc Solé Parellada (vice presi-
dent de l’eix) i Maurici Olivé (gerent del Col·legi).
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La comissió es va proposar des del primer dia incentivar la participació en el 
congrés d’especialistes procedents del món universitari, de la formació profes-
sional, dels centres tecnològics, dels sindicats, de les patronals i de l’adminis-
tració. Hem rebut un elevat nombre de contribucions i creiem que el resultat 
aconseguit és una bona representació del que avui en dia esdevé el pensament 
més important a Catalunya sobre el tema del nostre eix.

La comissió es va reunir 9 vegades al llarg de tot el període i va presentar les 
seves conclusions el dia 10 de maig en un acte al Col·legi. Volem agrair als au-
tors les seves aportacions i la feina continuada a totes les persones que han 
participat en la comissió: Josep Maria Grau, Javier Asenjo, Jordi Olivella, Esteve 
Oroval, de qui cal esmentar que ja va participar en els congressos de 1979 i de 
1988, i Oriol Escardíbul. 

Antoni Abad Pous 
Francesc Solé Parellada 

Joan Sardà
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RESUM I CONCLUSIONS

Sessió de presentació de conclusions

Data: 10 de maig 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Programa

Presentació: 
Sr. Antoni Abad. President de CECOT. President de l’eix 5

Presentació de conclusions: 
Sr. Joan Sardà. Professor d’economia a la UPC. Relator de l’eix 5

Conferència: “Education & Qualifications” 
Sra. Eleanor Andressen. Grup Pearson

Taula rodona 1: “Mercat de treball, convertint reptes en oportunitats” 
Sr. Joan Carles Gallego. Exsecretari general de CC.OO. Catalunya 
Sr. Josep Mª. Bosch. Assessor laboral de la CECOT 
Sr. Xavier Cots. Director corporatiu de Recursos Humans de CIRSA 
Moderador: Sr. Antoni Abad

Taula rodona 2: “Formació i Formació Professional dual” 
Sr. Francesc Solé Parellada. Catedràtic emèrit de la UPC i vicepresident de la 
Fundación Conocimiento y Desarrollo. Vicepresident de l’eix 5 

001-548 ponenciasEIX5.indd   11 24/07/2018   10:24:16



12
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Sr. Pere Puig Calvó. Professor de la Universitat Internacional de Catalunya, 
investigador en formació per l’alternança i secretari general de  
l’Associació Internacional de Moviments Familiars de Formació Rural 
Sr. Guillem Salvans. Director a Catalunya de la Fundación Bertelsmann

Moderador: Sr. Francesc Solé Parellada
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El present eix intitulat El capital humà de Catalunya: dotació i reptes es va es-
tructurar inicialment en tres grans àrees temàtiques, una de les quals no ha re-
clamat malauradament l’atenció dels participants: la qüestió de l’atracció i pèr-
dua del capità humà –o, en altres paraules, la incorporació de professionals 
estrangers al nostre mercat de treball i la pèrdua d’egressats del nostre siste-
ma educatiu– no ha constituït el tema primordial de l’anàlisi de cap de les con-
tribucions rebudes. Per contra, tant la problemàtica sobre la relació entre capi-
tal humà i formació, com sobre la seva repercussió en el mercat de treball han 
esdevingut l’enfocament principal dels escrits presentats al Congrés. 

Al voltant de mitja dotzena de documents han centrat la seva anàlisi en aques-
ta darrera àrea, encara que també ha estat objecte d’acurada reflexió en bona 
part de la resta de documents rebuts. Els dos temes que els diferents autors 
han abordat són:

– La inserció en el mercat de treball, tractat per Montserrat Álvarez, Sara 
Berbel, José Luis Bonet, Sandra Fachelli, Joan Carles Gallego, Gemma 
García Brosa, Benjamín Suárez i Helena Troiano, que han remarcat els as-
pectes següents:

• L’existència d’un “estoc” d’atur juvenil, com a conseqüència d’un pro-
blema estructural del mercat laboral del nostre país;

• La tendència creixent a patir precarietat en el treball dels sectors joves 
de la població; 

• La identificació de la precarietat laboral en base a la seva triple dimen-
sió: inestabilitat, dependència del salari monetari (per manca d’altres 
prestacions ) i limitació de drets del contractat;

• L’abús de la temporalitat en la contractació com a factor de flexibilitat 
empresarial, en detriment d’altres solucions laborals;

• Una més gran facilitat d’entrada al mercat laboral per als graduats en 
educació superior, segons es pot concloure de les millors condicions 
de treball (contractació / remuneració) de què gaudeixen, i dels valors 
més elevats de les seves taxes d’activitat i ocupació;
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• La rellevància, en la incorporació al món laboral, del nivell formatiu fa-
miliar (NFF), en el sentit que permet als egressats una major capacitat
d’espera fins a trobar una feina adequada;

• La manca d’un seguiment sistemàtic de l’impacte de les pràctiques
dels universitaris, amb l’objectiu de valorar si possibiliten un augment
en la seva ocupabilitat.

– Les diferents modalitats de contractació, tractades amb detall per Sara
Berbel, Sandra Fachelli, Joan Carles Gallego, Gemma García Brosa, Eulàlia
Martínez Puig i Helena Troiano. Dels textos cal destacar els punts se-
güents:

• La glossa del concepte “flexiseguretat”, noció que associa la flexibili-
tat amb la seguretat del lloc de treball;

• L’aparició de les plataformes virtuals de treball i del crowd employ-
ment (treball en règim d’externalització oberta);

• La relació directa entre la temporalitat, o no, de la contractació i la
qualificació –i ingressos– dels llocs assumits: així, els ocupats a temps
complet gaudeixen de millors condicions que els contractats a temps
parcial i/o els autònoms;

• L’afebliment de la negociació col·lectiva i/o de les organitzacions re-
presentatives dels treballadors;

• La inadequació de la regulació actual del salari mínim interprofessional
(SMI) i la possibilitat de diferenciar-lo per edats;

• L’oportunitat de la vinculació d’un salari “de vida” o “de referència” a
un espai geogràfic determinat.

La segona de les àrees esmentades amb anterioritat –capital humà i formació– 
ha estat la que més aportacions ha rebut, al voltant de la vintena. Cal fer es-
ment, en primer lloc, dels remarcables textos sobre temes força específics de-
senvolupats pels autors que s’esmenten tot seguit i que es refereixen a:

– La correlació entre formació, innovació i política industrial, per part de
Sergi Artigas, Juan Parra i Jordi Rodríguez, en què es constata que la cor-
relació entre formació superior, innovació i política industrial determina
la competitivitat d’un determinat territori.

– Els efectes del sistema de tutoria intel·ligent sobre els aprenentatges,
tema desenvolupat per Marçal Ferré, del qual es conclou clarament
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Resum i conclusions

l’efecte beneficiós dels “Tutors Intel·ligents” en l’aprenentatge de l’estu-
diant, tant en el nivell d’educació secundari com en l’universitari.

Per contra, hi ha hagut altres temes que han estat objecte d’anàlisi per part de 
diversos autors en els seus respectius documents, com ara:

– L’eficiència de l’actual sistema educatiu, analitzat bàsicament per Ana 
Alegret, Melcior Arcarons, Francesc Colomé, Joan Carles Gallego, Gem-
ma Garcia Brosa, Aleksander Kucel, Ferran Mañé i Montserrat Vilalta-Bu-
fi; els autors esmentats en destaquen:

• La constatació que les deficiències del nostre sistema actual provenen 
del caràcter elitista del sistema educatiu espanyol des de la dècada 
dels anys cinquanta;

• El desajust entre la demanda en el mercat de treball qualificat i l’oferta 
educativa de qualitat;

• L’apreciació del biaix / distorsió / desequilibri de la piràmide educacio-
nal del nostre país;

• L’escàs pes que té el nivell mitjà del nostre sistema educatiu, que no es 
correspon amb l’actual model econòmic de baix valor afegit en conei-
xement i d’una tecnologia que reclama treballadors amb qualificaci-
ons intermèdies;

• L’existència d’un nombre significatiu de NiNis (joves que ni estudien, 
ni treballen);

• La constatació d’una menor incidència de la proporció d’aturats en el 
segment de joves que assoleixen un nivell de formació més alt; 

• El progressiu increment de la subocupació entre els joves;

•   La influència dels antecedents familiars en l’elecció d’estudis universi-
taris i/o de programes formatius de més llarga durada; 

• La rellevància de la diferenciació de l’abandonament escolar prematur 
(AEP) del fracàs escolar;

• La sensibilitat / dependència que pateix l’AEP respecte de la situació 
econòmica: interrelació (inversament proporcional) detectada en cor-
relar dades relatives a la conjuntura i a l’ocupació;

• La problemàtica de la sobrequalificació dels professionals per al lloc 
de treball desenvolupat i/o la de llur inapropiada retribució.
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– La formació dual o per alternança, bàsicament a l’ensenyament mitjà i/o 
formació professional, examinades per Ana Alegret, José Luis Bonet, 
Gemma Garcia Brosa, Jordi González Garcia, Ferran Mañé, Eulàlia Mar-
tínez Puig i Pere Puig-Calvó. Dels textos cal remarcar els punts següents:

• La transversalitat de la formació, basada en un enfocament per compe-
tències de tipus transdisciplinari –no pluridisciplinari, ni interdisciplinari;

• La fonamentació de la formació dual en l’objectiu de desenvolupar les 
persones fins a dotar-les d’un projecte personal en base a la seva vida 
professional;

• La concepció de la formació dual com a aprenentatge –entès com a 
alternativa pedagògica a l’ensenyament– i acreditació de competènci-
es per mitjà de l’ocupació, i no tan sols com una simultaneïtat en el 
procés formatiu;

• La predominança de l’enfocament “educatiu”, no “formatiu”, de l’ac-
tual formació professional que impedeix l’assoliment d’un sistema in-
tegrat d’informació i orientació referit a les competències;

• L’adaptació del sistema dual de formació a l’entorn cultural i social, 
així com també al teixit productiu de PIMES i autònoms, propis del 
nostre país;

• Les diverses modalitats de l’alternança, depenent dels nivells d’inte-
gració i relació dels centres docents amb les empreses;

• La funcionalitat de l’acomboiament / tutoria dels estudiants de forma-
ció dual, a fi d’assolir un correcte enfocament de les “habilitats”;

• La congruència de la cooperació de l’empresa amb els centres docents 
per tal de fomentar l’aprenentatge basat en problemes i per desenvo-
lupar competències professionals: learning by doing / learning by using; 

• L’obligat replantejament de la percepció de l’empresa sobre la forma-
ció: de l’actual concepció reactiva / finalista –amb voluntat de superar 
“mancances” de l’ensenyament– a una visió proactiva, amb l’objectiu 
de desenvolupar les potencialitats de les persones;

• La utilitat de la incorporació dels agents socials en la governança / ges-
tió del model dual de formació professional;

• La possibilitat de la participació d’empreses en la confecció dels plans 
d’estudi;
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• L’avantatge de comptar amb mecanismes externs d’avaluació de la 
formació dual, bàsicament a la professional.

– Les competències professionals examinades en tots els nivells educatius 
per Ana Alegret, Jordi González Garcia, Ferran Mañé, Eulàlia Martínez Puig 
i Pere Puig-Calvó, però també a nivell universitari per Montserrat Álvarez, 
José Luis Bonet i Benjamín Suárez. Dels textos cal remarcar els punts se-
güents:

• La reflexió sobre conceptes com ara “competències” i/o habilitats ne-
cessàries: socials, cognitives, emocionals;

• L’especificació de les competències “específiques” (domini lingüístic, 
matemàtiques, idiomes) i “transversals” o “genèriques” (de comuni-
cació, de gestió i les intra i interpersonals) que hom valora com a im-
prescindibles als diferents nivells formatius;

• La vinculació de la capacitació dels professionals, com també de la 
seva adequació a les competències laborals, a la formació permanent;

• La percepció dels ocupadors sobre el dèficit de competències dels ti-
tulats, com a resultat del desajust entre els curricula i la demanda del 
mercat laboral;

• La nova significació del concepte “talent” plasmat per donar resposta 
a les necessitats d’immediatesa, disrupció creativa i pensament digital 
que cada cop més exigeix la nostra societat;

• L’apreciació de competències dels egressats universitaris cara a la fu-
tura ocupació en professions i perfils STEM (Science, Technology, En-
gineering, Mathematics) en un entorn digital conegut com “Societat / 
Indústria 4.0”.

– El finançament públic dels estudis i també el funcionament del sistema 
de beques en els diferents nivells de formació –mitjana, universitària, 
professional, principalment– han estat tractats també per diversos au-
tors, concretament: Francesc Colomé, José García Montalvo, Eulàlia Mar-
tínez Puig i Mauro Mediavilla. Dels seus documents cal destacar-ne:

• La inadequació de l’organització del sistema de finançament de la for-
mació professional i per a la professionalització;

• La minsa repercussió de l’augment dels preus públics en la demanda 
universitària;
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• L’anàlisi de l’eficiència de les beques a fi d’assolir objectius educatius 
clars, d’estimular els estudis i d’avançar en la igualtat d’oportunitats;

• La reflexió sobre el cost d’oportunitat que representen els estudis per 
a les famílies;

• L’efectivitat de les diverses tipologies de beques (monetàries / no mo-
netàries: beques salari / compensatòries);

• L’escassetat de les beques abans del nivell universitari;

• La incongruència del termini actual (anyal) de vigència d’una beca;

• L’ampliació de l’abast de les beques a altres actors (docents, pares...) 
a fi d’incentivar-los.

– L’aportació de valor de les universitats a la societat i, en concret, la seva 
participació en la formació permanent ha estat objecte de consideració 
per part de José Luis Bonet, Xavier Llinàs, Xavier Marcet, Jordi Olivella, 
Eva L. Ramos-Monge, Francesc Solé Parellada i Benjamín Suárez. D’entre 
la problemàtica analitzada en els seus documents, cal remarcar-ne:

• La funció / missió de les universitats (formació, recerca i compromís 
amb la societat i el teixit productiu), més enllà de la interpretació re-
duccionista que les concep solament com a instrument de professio-
nalització d’alumnes;

• La reflexió sobre possibilitat de decisió de les diverses universitats so-
bre l’adopció de models propis d’aportació de valor;

• El compromís dels sistemes universitaris, a partir de la posada en mar-
xa de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), amb la formació 
permanent;

• La identificació dels diversos marcs legals que constitueixen actual-
ment barreres que dificulten el canvi de les institucions universitàries 
centres a una resposta als reptes de futur plantejats per la societat;

• La integració de la Responsabilitat Social Universitària (RSU) en els 
processos de planificació estratègica de les institucions d’educació su-
perior;

• La identificació de les accions de les institucions catalanes destinades 
a impulsar l’RSU;
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• La identificació de tres grans blocs en la formació permanent: la for-
mació “formal”, la “informal” i la “no formal”;

• La rellevància en la formació permanent dels entorns personalitzats 
d’aprenentatge actiu, amb metodologies més potents com project ba-
sed learning, case methodology, flipped classroom o àdhuc els tipus di-
ferents de cursos on-line (MOOC / SOOC / SPOC / COOC).

– El foment de l’emprenedoria ha constituït l’objecte central de les aporta-
cions de Javier Asenjo, Gemma Calleja, César Llorente, Antoni Navío i Jor-
di Olivella. De les seves reflexions cal remarcar-ne:

• Les conseqüències de diferenciar entre educació “sobre” i “per a” 
l’emprenedoria; 

• L’anàlisi de les experiències recents d’aprenentatge actiu vers l’em-
prenedoria dutes a terme en universitats catalanes;

• La identificació de perfils d’emprenedors dels usuaris dels serveis pú-
blics d’ocupació;

• La definició d’un model per a la promoció i el desenvolupament de 
l’emprenedoria des d’agències públiques;

• La descripció d’indicadors per a un model contextualitzat de compe-
tències professionals que ajuden a emprendre.

CONCLUSIONS

De tot el que s’ha exposat es desprenen les conclusions següents:

Pel que fa a la formació en les etapes secundàries:

√ la conveniència de la generalització de la formació per alternança, o dual, 
entesa correctament com una integració d’objectius “educatius” i “for-
matius” centrada en el foment de competències personals i en la cons-
trucció d’una identitat professional a llarg termini;

√ la necessitat d’establir i millorar un sistema integrat d’informació, orien-
tació i inserció laboral a fi d’augmentar la capil·laritat del model;

√ la inadequació del seu sistema de finançament i dels sistemes d’incenti-
vació, bàsicament la concessió de beques;
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• l’oportunitat que empreses, agents empresarials, sindicals i socials 
participin activament en la governança dels models actuals de forma-
ció professional (FP).

En referència a la formació en les universitats i altres centres d’educació 
superior:

√ la inexcusabilitat de definir una estratègia per al sistema universitari 
català en el seu conjunt, a fi d’adequar-se a la demanda actual i futura 
de l’entorn economicosocial que l’envolta;

√ la urgència de reafirmar l’autonomia de cada universitat, tot refor-
mant marcs legals i estatutaris i redissenyant processos i òrgans de de-
cisió, a fi de permetre l’alineació dels seus objectius / aportació de va-
lor amb la missió social que ha de desenvolupar cada organització;

√ la importància de la participació activa del personal de cada institució 
en l’aplicació, seguiment i control de les estratègies d’impuls de la res-
ponsabilitat social universitària (RSU);

√ la inevitable consideració dels conceptes de “pertinença” i “talent” en 
el disseny d’activitats d’aprenentatge actiu i/o formació permanent 
per atendre les necessitats d’una societat 4.0;

√ la indispensabilitat d’actualitzar les metodologies per a l’aprenentatge 
actiu i formació en emprenedoria i innovació, basades en les compe-
tències professionals;

√ la idoneïtat d’introduir la cultura d’emprenedoria en les titulacions uni-
versitàries i d’augmentar la interrelació amb l’empresa.

En relació amb el mercat de treball:

• el disseny de figures / modalitats contractuals i/o de sistemes de retribu-
ció adequats per facilitar la inserció i/o reinserció en el mercat laboral;

• la desarticulació de l’entorpiment del funcionament normal del mer-
cat que prové de la regulació governamental inhibidora de la negocia-
ció col·lectiva;

• el necessari replantejament de les polítiques actives de les administra-
cions públiques per incentivar l’ocupació i garantir l’adaptabilitat i ocu-
pabilitat a llarg termini;

• la implantació de programes específics de formació i capacitació de jo-
ves i aturats de llarga durada.
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ALGUNS INDICADORS DE LA SITUACIÓ DE 
L’EDUCACIÓ A CATALUNYA

Francesc Colomé Montserrat
Exsecretari de Polítiques Educatives del Departament d’Educació  

de la Generalitat de Catalunya

Abstract

En aquesta comunicació es pretén analitzar la situació de l’educació a Catalunya per 
intentar identificar aquells aspectes clau que ens permetin repensar l’educació i per 
fer propostes. La voluntat de l’escrit és la d’ajudar a prendre decisions i a formar-se 
opinions sobre l’educació a Catalunya per tal d’encertar a l’hora de buscar solucions. 
Es tracta d’identificar els problemes més de fons i descriure’ls amb més precisió per 
tal que les solucions que es puguin donar siguin les més encertades possible. Possi-
blement caldrà un canvi de posicionament en alguns aspectes del sistema, la insis-
tència en veure els problemes d’una determinada manera pot ser precisament una 
dificultat per a resoldre’ls.

D’altra banda, els canvis produïts en el món global incideixen, o haurien d’incidir, de 
manera molt important en els sistemes educatius. Els canvis en el comportament, en 
l’obtenció d’informació, en les competències del nou món del treball, en les comuni-
cacions, i, en general, en tots els sectors del coneixement interpel·len fortament a 
l’educació i fan que s’hagin de produir canvis importants de caràcter disruptiu en el 
sistema educatiu.

La comunicació que es presenta s’ha desglossat en dos articles que, per la seva llar-
gada i la seva temàtica, s’ha considerat millor presentar-los d’aquesta forma. En 
qualsevol cas, en aquests articles s’analitzaran un conjunt d’elements que es consi-
deren bàsics en el funcionament del nostre sistema educatiu català.

La primera cosa que constatarem és que Catalunya en el marc dels indicadors euro-
peus d’educació fixats per la mateixa UE (indicadors 2020 presentats com a objec-
tius de la UE) presenta uns resultats notablement bons, l’educació a Catalunya en els 
darrers anys la podríem descriure com una història d’èxit, mentre que altres índexs 
no estrictament educatius com, per exemple, l’SPI (Social Progress Index) ens dona 
una posició relativa molt dolenta en educació.

Efectivament, els resultats són bons excepte en una variable: l’abandonament esco-
lar prematur, que acaba sent un dels referents més importants a l’hora de diagnosti-
car l’educació dels països desenvolupats.
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Tampoc no està clar que Catalunya sigui una de les comunitats espanyoles que gasti 
menys en educació, tal i com moltes vegades s’ha afirmat. Quan comparem la des-
pesa en educació amb el nostre PIB haurem de fer tota una sèrie de consideracions 
sobre com a mínim tres qüestions: el PIB resultant una vegada fetes les aportacions 
a l’Estat espanyol (tant de Catalunya, que aporta, com d’altres Comunitats, que 
reben); la presència d’escola privada, concertada o no, que rebaixa de manera im-
portant la despesa pública en educació, i la despesa per alumne que ens pot donar 
una mesura més realista de l’esforç pressupostari.

En l’article següent analitzarem l’abandonament escolar prematur (AEP) a Catalu-
nya, entenent que és el que s’ha diagnosticat com el problema més greu del nostre 
sistema educatiu, en el qual presentem, certament, un dels pitjors indicadors de la 
UE. Veurem quines poden ser les seves causes i com n’hi ha una, la qualitat del mer-
cat de treball, que és fonamental.

Veurem que massa sovint es confon el concepte d’AEP amb el concepte de fracàs 
escolar (amb el qual hi té una relació) i, de manera conseqüent, les mesures que es 
prenen no contemplen el mercat de treball com a variable indiscutible en aquesta 
qüestió, sinó que plantegen solament solucions escolars.

Podrem veure com el sistema de beques, instrument fonamental de tota política 
educativa, està mal dissenyat i no serveix, entre altres coses, per a un dels objectius 
per als quals hauria de ser eina fonamental: reduir l’abandonament escolar prema-
tur. Ens cal una política de beques, que no pot consistir únicament en gastar sinó en 
gastar adequadament, en base al disseny precisament d’una “política” per a les be-
ques de la qual a Catalunya no en tenim el control.

D’altra banda, hem de descriure una situació crònica del nostre país que s’hauria de 
saber gestionar i resoldre: la manca de formació, en comparació amb els altres paï-
sos de la UE, de la nostra població adulta (18-64 anys), fruit sens dubte d’una història 
que ens ha portat fins als nostres dies i de la qual per desgràcia en som hereus. L’ac-
ceptació d’aquesta situació i el fet de no tenir-la present quan fem determinades 
anàlisis (comportament social i cultural de la població comparada amb la d’altres pa-
ïsos europeus, per exemple) ens pot induir a greus errors.

La mateixa manca de formació en la població adulta la veiem reflectida en els resul-
tats de les proves PIAAC per a adults de la UE, que rebla el clau en dir-nos que Espa-
nya presenta la darrera posició en matemàtiques i la penúltima en lectura.

La nostra tradició ens ha portat a tenir una piràmide de formació molt distorsionada 
respecte a la que presenten altres països europeus. Tenim un nombre molt alt de ti-
tulats universitaris i un nombre molt alt de ciutadans que només tenen acreditats els 
estudis obligatoris, mentre que el percentatge de persones amb estudis mitjans és 
molt baix, cosa que no passa en la majoria de països de la UE.
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La manca de prestigi social de l’FP ens ha portat a aquesta situació que, ara, afortu-
nadament, es va corregint. El que caldria analitzar és d’on prové la manca de prestigi 
social de l’FP, si de l’oferta que en fa el sistema educatiu o de la demanda que en fa 
el sistema productiu. Un sistema de producció que no aprecia el coneixement per-
què no l’incorpora i no necessita treballadors mitjos formats.

En qualsevol cas, com s’ha dit, actualment s’està arribant a una bona oferta d’FP per 
al nostre país, malgrat que en els darrers seminaris de treball fets hem apreciat clara-
ment, encara que de manera únicament qualitativa, que la millora de l’oferta no es 
produeix de manera uniforme i que al costat d’ofertes francament excel·lents n’hi 
coexisteixen d’altres que no compleixen els mínims de qualitat desitjables.

Fins aquí arriba el que s’exposa en aquests articles. Podríem seguir, però, analitzant 
una colla de variables més que ens podrien donar informació sobre els nostres rep-
tes fonamentals en educació.

Podríem veure com, lligat a l’abandonament escolar prematur, se’ns presenta el 
problema dels NiNis (els NEETs en terminologia europea), joves que ni estudien ni 
treballen i que, percentualment, també ens fan destacar en els indicadors europeus. 
Com es pot explicar que els joves abandonin el sistema educatiu per anar a buscar 
feina i, en no trobar-ne, no tornin al sistema?

Podríem analitzar com la nostra oferta d’educació infantil dels 0 als 3 anys, ofertada 
essencialment per l’Administració Local, està dissenyada per donar servei educatiu a 
les famílies que, majoritàriament, no l’utilitzen i que, en canvi, les famílies que hi por-
ten els seus fills i filles per a un servei assistencial reben un servei educatiu, en la seva 
majoria, que no els faria realment falta.

Tampoc es tractarà directament la qüestió de la dualitat de l’oferta pública-privada 
concertada. És, certament, una qüestió important però massa extensa per ser trac-
tada en un document d’aquestes característiques.

Podríem veure que el que hem comentat sobre l’FP ho podem fer extensible als al-
tres nivells de l’oferta educativa, sense la mateixa contundència ni amb la mateixa 
coherència de variables, però també com a fenomen important. Hi ha una colla d’es-
coles que han endegat processos d’innovació amb un èxit notable, mentre que d’al-
tres o bé no han encertat amb el procés innovatiu (sigui per les raons que sigui) o bé 
no s’han plantejat cap necessitat d’innovació.

Podríem, de manera especial, analitzar quina és la innovació necessària en el nostre 
sistema i, segons aquesta anàlisi, proposar els canvis estructurals necessaris per po-
der-la tirar endavant.

Podríem veure com el nostre sistema educatiu (i també el de molts altres països) 
camina cap a una societat dual, uns que abandonen i uns que continuen majoritària-
ment fins a la universitat; uns joves formats (amb un alt percentatge d’atur) i uns 
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adults amb una de les formacions més deficitàries d’Europa; una economia producti-
va amb alguns sectors d’alt valor afegit i amb altres sectors amb gairebé nul valor 
afegit en coneixement; molts universitaris i moltes persones únicament amb estudis 
bàsics i molt poques amb estudis mitjos...

I així podríem seguir identificant i enumerant dualitats del país que interpel·len l’edu-
cació i que, tal com està evolucionant el món global, podrien decantar-se cap a un 
dels dos cantons.

En el nostre món els equilibris són cada vegada més inestables, els territoris s’identi-
fiquen cada vegada més com a especialitzats, aquells que serveixen per fer recerca 
puntera rebran inversions per fer-ne, aquells que sembla que serveixen per fer-nos 
passar unes bones vacances rebran també els corresponents diners per fer-ho, no 
sabem si és possible combinar les dues coses: un benestar proporcionat per l’entorn 
i una alta capacitat de producció de coneixement també lligada a aquest entorn, ja 
ens agradaria, però no sembla que les coses vagin per a aquest camí.

En definitiva, doncs, hem de decidir, si encara som a temps per fer-ho, quin país vo-
lem i com el volem fer i amb quina gent, així sabrem quina educació voldrem.

Catalunya i l’Estratègia 2020

L’any 2010 la Unió Europea va plantejar la necessitat de fixar uns objectius per 
a l’any 2020 per orientar la necessitat de recuperació que calia en el conjunt de 
la Unió. Aquesta decisió s’emmarcava en la preocupació per la situació de crisi 
que es vivia, i encara es viu, entre els països de la Unió.

La Comunicació del 3 de Març de 2010 es titulava: “Europa 2020: Una estratè-
gia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador”.

L’objectiu de l’Estratègia Europa 2020 és garantir que la recuperació econòmi-
ca rebi el suport d’una sèrie de reformes per construir unes bases sòlides per al 
creixement i la creació d’ocupació en la UE fins al 2020, tenint en compte els 
desafiaments a llarg termini que representen la globalització, la pressió sobre 
els recursos i l’envelliment.

De manera general, l’Estratègia 2020 ha de permetre a la UE assolir un creixe-
ment:

– Intel·ligent, a través del desenvolupament dels coneixements i de la in-
novació.
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– Sostenible, basat en una economia més verda, més eficaç en la gestió 
dels recursos i més competitiva.

– Integrador, orientat a reforçar l’ocupació, la cohesió social i territorial.

Podem veure que els objectius i les motivacions que presenta la Unió en l’es-
tratègia 2020 són molt generals i, de fet, se centren en el problema del creixe-
ment, donant per descomptat que es creix poc i que el poc que es creix es fa 
malament, perquè la nostra economia no és sostenible des del punt de vista 
dels recursos que esmerça i dels efectes contaminants que tenen i que, a més, 
aquest creixement ha creat i crea atur i desigualtats socials i territorials.

Els objectius que es va marcar la UE per assolir aquesta ambició per al 2020 són 
cinc:

– Arribar a una taxa d’ocupació mínima del 75% per a la població d’entre 20 
i 64 anys.

– Invertir un 3% del PIB en la investigació i el desenvolupament.

– Reduir almenys en un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

– Reduir la taxa d’abandonament escolar a menys del 10% i incrementar 
fins a menys del 40% la taxa de titulats en ensenyament superior.

– Reduir en 20 milions el nombre de persones que viuen per sota del llindar 
de pobresa o en risc d’exclusió social.

Per assolir aquests objectius generals i, més concretament, els objectius re-
ferits a l’educació, es fixen un conjunt d’objectius quantificables que són els 
següents:

1. Assolir una taxa d’escolarització com a mínim del 95% als quatre anys.

2. Reduir els nivells 1 o <1 de les proves PISA de lectura, matemàtiques i ci-
ències com a màxim al 15%.

3. Reduir l’abandonament escolar prematur com a màxim al 10%.

4. Arribar com a mínim al 40% de la població entre 30 i 34 anys amb una 
formació de nivell terciari.

5. Aconseguir que almenys el 15% de la població es formi al llarg de la seva 
vida.
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Analitzarem aquests cinc objectius per al cas de Catalunya i en farem un 
petit balanç

Tal com dèiem, veurem que els resultats d’aquesta anàlisi són francament cor-
rectes pel que fa a Catalunya. Les nostres variables educatives no s’allunyen 
estadísticament del que han de ser els valors que s’ha marcat la UE per a l’any 
2020 i en algunes d’elles ja s’ha arribat hores d’ara a l’objectiu fixat i, fins i tot, 
s’ha depassat l’objectiu amb escreix i, en aquells en els quals la desviació en 
contra és més important, es constata una tendència positiva al llarg d’aquests 
darrers anys.

En qualsevol cas, de tots els indicadors analitzats, cal destacar-ne un de relle-
vant i que és el que ens ha portat fins a dia d’avui més preocupats tant a Cata-
lunya com en el conjunt de la UE: l’abandonament escolar prematur.

Aquesta és una dada molt significativa i que d’alguna manera afecta a la resta 
d’indicadors tant d’educació com d’incorporació al món del treball, creixe-
ment, riquesa, benestar i igualtat social.

Certament, la correlació entre l’abandonament escolar i el nivell de benestar 
social general d’una població és molt forta i la correlació entre aquest indica-
dor i la situació del mercat de treball és també molt important. És per això que, 
malgrat un bon balanç dels indicadors 2020, ens haurem de preocupar d’aques-
ta mala dada i del conjunt de consideracions que podrem fer al seu entorn.

Els indicadors Educatius

1. Assolir una taxa d’escolarització com a mínim del 95% als quatre anys
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Tal com es pot veure en aquests gràfics, la taxa d’escolarització als 3 anys a 
Catalunya es troba ja al nivell dels objectius 2020, superant la prevista per als 4 
anys en aquests objectius i en un nivell molt alt comparat amb la resta de paï-
sos de la UE.

Seria interessant analitzar a nivell de Catalunya quines són les dades d’escola-
rització de primer cicle de l’educació Infantil de 0 a 3 anys. Veuríem també una 
alta escolarització comparativa, sobretot als 2 anys, i podríem estudiar la natu-
ralesa de l’oferta en aquestes edats i com ha evolucionat.
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2.  Reduir els nivells 1 o <1 de les proves PISA de lectura, matemàtiques i 
ciències com a màxim al 15%

Aquests són els resultats de les proves PISA 2012.

Els nivells de percentatges insuficients de Matemàtiques, Lectura i Ciències 
s’aparten relativament poc dels objectius 2020, podem veure que en Matemà-
tiques estem al 17,7%; en Lectura al 15,4%, i en Ciències al 15,7%. És a dir, amb uns 
resultats pràcticament assolits en ciències i en Lectura i a prop de ser assolits 
en Matemàtiques.

Si féssim la comparativa amb els països de l’OCDE podríem veure que els nos-
tres resultats no són especialment dolents, en general, ens trobem pràctica-
ment a la mitjana de l’OCDE i comparables als països de la Unió Europea amb 
els quals ens podem honestament comparar, és a dir, amb aquells que tenen 
situacions demogràfiques, econòmiques i sociològiques semblants. No crec 
que sigui correcte comparar-se amb Finlàndia o amb Corea. Però sobre PISA 
s’ha escrit ja abastament i no farem aquí una discussió més llarga.

Sí que val la pena destacar que la bona tendència en els percentatges dels re-
sultats d’alumnes que no assoleixen els nivells mínims es veu contrastada per 
la tendència en els percentatges dels alumnes que assoleixen els nivells mà-
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xims, aquí estem per sota la mitjana de l’OCDE. Si es pogués resumir en una 
paraula diríem que ens falta excel·lència en el nostre sistema.

3. Reduir l’abandonament escolar prematur com a màxim al 10%

Tal com ja hem indicat, aquest seria l’indicador pitjor que presenta Catalunya 
en el marc de l’estratègia 2020, malgrat una evolució extraordinàriament posi-
tiva a partir del començament de la crisi.
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També s’ha de dir que aquest indicador és un dels més utilitzats en els estudis 
internacionals per definir l’estat del sistema educatiu d’un país. Efectivament, 
en països amb una renda per càpita més baixa, l’indicador més important serà 
el nivell d’escolarització, és a dir, si tots els nens i nenes van a l’escola, en socie-
tats més desenvolupades aquest indicador ja no discrimina, el 100% dels seus 
infants ja estan escolaritzats, aleshores cal buscar-ne un de més rellevant per a 
ells i aquest acostuma a ser referit a l’ensenyament secundari postobligatori i, 
més concretament, a l’abandonament escolar prematur.

Valdrà la pena comentar aquest indicador més endavant i intentar analitzar les 
raons de la seva evolució i el paper que hi han tingut l’atur i l’estructura del 
mercat de treball.

4.  Arribar com a mínim al 40% de la població entre 30 i 34 anys amb una 
formació de nivell terciari

Aquest indicador, com ja hem vist al començament, dona també un molt bon 
resultat per a la situació de Catalunya, de fet al nostre país se sobrepassa amb 
escreix el percentatge de titulats en estudis terciaris que té marcat l’objectiu 
2020. Un gran repunt per a l’any 2014 i una davallada important per a l’any 2015 
que, malgrat això, ens deixa en molt bona situació comparat amb la resta d’Eu-
ropa.

Malgrat aquestes dades positives sobre estudis terciaris a Catalunya, s’hauria 
d’analitzar l’anomalia comparativa que presentem respecte a la resta de països 
de la UE pel que fa a la distribució d’alumnes en nivells d’estudis, especialment 
els nivells mitjans relatius a l’FP, això ho veurem quan parlem de la piràmide 
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d’estudis anòmala a Catalunya i Espanya.

5.  Aconseguir que almenys el 15% de la població es formi al llarg de la seva 
vida

La dada de formació al llarg de la vida no és de les millors per a Catalunya, es-
tem lluny d’arribar a les fites que ens marca l’estratègia 2020 i la tendència dels 
últims anys ha estat a la baixa. En qualsevol cas, aquest és un dels indicadors 
més difícils de definir i de valorar, el concepte de formació permanent presen-
ta certa dificultat per ser destriat i el perfil dels seus participants mereixeria 
també un comentari a part.

En qualsevol cas, és una dada que es ve a afegir al problema de l’abandona-
ment escolar prematur, les persones que no es varen formar durant el seu perí-
ode escolar regular s’haurien de poder formar en edats posteriors i no sembla 
que sigui així a Catalunya, el no format continua sense formar-se i, en canvi, el 
format és el que utilitza més les oportunitats que li dona la formació perma-
nent, és el conegut com “efecte Mateo”.

Balanç

Una anàlisi més detallada de totes aquestes dades ens donaria explicacions so-
bre algun dels desequilibris que pateix la nostra societat, com per exemple la 
correlació que existeix entre nivell d’estudis i situació d’atur o nivell d’estudis i 
pobresa relativa.
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En tot cas sembla evident que s’ha de valorar l’esforç fet en el nostre país i per 
al nostre país per millorar els resultats de l’educació dels seus ciutadans. En 
una perspectiva d’anys, especialment des de l’assoliment de la democràcia, po-
dem veure que els nostres indicadors han millorat substancialment i ens po-
dem considerar inserits dins el nucli dur dels països de la Unió Europea que 
porta des de fa molts més anys que nosaltres unes polítiques educatives més 
progressives.

Basant-nos en aquests indicadors, podem dir que Catalunya està preparada 
per afrontar un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, malgrat que 
hauríem de decidir amb claredat i contundència quina és la nostra línia de crei-
xement intel·ligent i mostrar a Europa que volem créixer en quelcom més que 
en serveis de baix valor afegit en coneixement i que podem créixer perquè es-
tem prou preparats per fer-ho.

El problema està en què no tot Catalunya està preparada per afrontar aquest 
tipus de creixement, un percentatge massa important de la població no està 
en condicions d’assumir aquest repte perquè el seu nivell d’estudis assolits no 
el capacita, és un percentatge que no impediria créixer, però que acabarà do-
nant una dualitat, una divisió social difícil de sostenir.

Podríem dir que hi ha cinc elements estructurals molt específics de Catalunya (i 
també d’una gran part d’Espanya) que ens han d’ajudar a contextualitzar la 
nostra situació i tenir-los molt presents quan vulguem fer una previsió de 
quines són les nostres oportunitats i capacitats a l’hora de dissenyar el nostre 
desenvolupament.

Els cinc elements estructurals que ens poden ajudar a fer una lectura diferent 
d’aquests indicadors són: l’abandonament escolar prematur (únic indicador 
molt deficient en l’estratègia 2020); l’estructura del mercat de treball com a 
inductora de l’abandonament escolar prematur; la política de beques que no 
ha estat capaç de donar solució al “cost d’oportunitat” per als joves; la forma-
ció de la població adulta com a llast en el nostre desenvolupament, i l’estructu-
ra anòmala de la piràmide de formació de Catalunya que dona un fort desequi-
libri en formació.

Se n’hi podrien afegir alguns més: immigració, segregació escolar, dualitat del 
sistema públic/privat, efecte del gènere... Tots ells importants també, però 
crec que els cinc triats constitueixen d’una banda els elements fonamentals i, 
de l’altra, aquells més característics de la nostra societat.
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Finalment, hem de considerar l’element estructural referit a la despesa en edu-
cació. Amb les dades recollides es pot avaluar fins a quin punt aquest és un 
problema estructural o no en el nostre sistema educatiu.

Cal dir, però, que els estudis internacionals com l’SPI ens indiquen que, a partir 
d’un PIB per càpita de 20.000 $, els països no noten un increment de la qualitat 
estructural del seu sistema educatiu pel fet d’incrementar el seu pressupost, 
seran les polítiques més qualitatives les que podran determinar com s’incre-
menta la qualitat del sistema, però no la despesa.

En el cas de Catalunya, s’ha de tenir molt present la situació en la qual ens tro-
bem des del punt de vista pressupostari i l’efecte que té la contribució a l’Estat 
dels nostres impostos, cosa que, com veurem, pot donar-nos una visió distorsi-
onada de la nostra inversió.

La despesa en educació a Catalunya

Una de les primeres coses que cal observar és la despesa en educació a Catalu-
nya. Els indicadors 2020, com hem vist, ens donen bons resultats, malgrat això 
sembla que la despesa en educació resulta notablement baixa quan comparem 
el percentatge de despesa respecte al PIB de Catalunya amb el percentatge de 
despesa d’altres CA espanyoles respecte del seu PIB.

Tal com es reflecteix en la taula següent, podem veure que, certament, el per-
centatge de PIB que gasta Catalunya és molt inferior al d’altres CA fins al punt 
que, en alguns casos, s’arriba a doblar.

Taula de la despesa en educació respecte al PIB

2014 2015 2016 2017

Andalusia 4,6% 4,5% 4,6% 4,6%

Catalunya 2,5% 2,5% 2,6% 2,6%

Madrid 2,2% 2,1% 2,1% 2,1%

País Basc 4,3% 4,2% 4,1% 3,8%

Extremadura 5,7%

Comunitat Valenciana 4,1%

Castella-la Manxa 4,0%

Font: Elaboració pròpia.
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Certament, les xifres de despesa de Catalunya respecte al PIB són molt baixes i 
han evolucionat a la baixa des del 2010, quan varen assolir el seu valor més alt. Són 
també baixes les dades del País Valencià o les de la Comunitat de Madrid, mentre 
que són més altes les d’Andalusia o Extremadura i també són altes les del País 
Basc. Veurem que les explicacions d’aquestes dades presenten quatre grups molt 
clars els exemples dels quals podrien ser: Catalunya, País Valencià i les Illes com a 
primer grup; Andalusia i Extremadura com a segon; País Basc i Navarra com a ter-
cer, i, finalment, la Comunitat de Madrid que, malgrat que es podria associar al 
primer grup, presenta per ella mateixa una anomalia en el seu finançament.

El primer grup el formarien les CA emissores netes de fons a l’Estat, aquestes 
podem veure que gasten poc respecte al seu PIB; el segon el formen les CA re-
ceptores netes d’impostos que són les que gasten un percentatge més alt res-
pecte al seu PIB que les primeres; el tercer, les CA forals que tenen un finança-
ment especial i que són les que gasten més en educació i, finalment, la 
Comunitat de Madrid que presenta unes característiques especials derivades 
de la seva capitalitat, la despesa pública com a Comunitat és baixa i s’ha de 
veure compensada per la despesa directa que hi fa l’Estat.

L’afirmació que a Catalunya s’inverteix poc en educació és doncs una inferèn-
cia immediata de la lectura d’aquestes xifres. I, fent una extrapolació poc acu-
rada, podríem dir que algunes Comunitats gasten gairebé el doble que Catalu-
nya, i fent una anàlisi més acurada veurem que això no és ben bé així malgrat 
que, en algun cas, els indicadors ens poden donar dades sorprenents.

Una explicació de la dada de la despesa en educació

Analitzarem diversos factors que ens ajudin a explicar per què la despesa a Ca-
talunya expressada en % del PIB és més baixa. Els factors són els següents:

– Percentatge de pressupost total de la Comunitat respecte al PIB: el per-
centatge dels pressupostos públics de la Comunitat Autònoma de Cata-
lunya és més baix que el d’altres CA.

– Estructura interna del pressupost per partides: Catalunya gasta respecte 
a educació, percentualment en el seu pressupost, menys que altres CA.

– Una dada més fiable: despesa per alumne. Referir el que es gasta per a 
cada un dels alumnes de la CA ens pot donar una idea més acurada que el 
percentatge del PIB.
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– Una dada a considerar: despesa privada de les llars en educació. A Catalu-
nya les aportacions de les famílies al pagament de les escoles privades és 
molt important.

Percentatge de pressupost total de la Comunitat respecte al PIB

Les Comunitats Autònomes confeccionen el seu pressupost en base als ingres-
sos que provenen de les recaptacions pròpies i de les transferències que els hi 
fa l’Estat. Aquestes transferències estan constituïdes per fons de diversos orí-
gens, algunes Comunitats reben, des de l’Estat, fons de solidaritat provinents 
d’altres CA, mentre que d’altres reben percentatges menors dels que aporten 
perquè participen en la provisió dels fons de solidaritat.

És per això que, quan comparem el pressupost general de les CA amb el seu 
PIB, podem trobar algunes diferències notables. El pressupost general de Cata-
lunya representa un 17,3% del PIB, mentre que a Andalusia representa un 21,6% 
per a l’any 2017, és a dir, 4,3 punts de diferència que, en xifres absolutes, podri-
en representar per a Catalunya uns 9.000 M€, més exagerada encara seria la 
comparació amb Extremadura o amb Castella-la Manxa, en canvi, la Comunitat 
Valenciana (aportadora neta de recursos) presenta també un percentatge me-
nor del seu PIB. Ja hem comentat que casos a part són Madrid, que gasta molt 
poc en pressupost propi, la seva situació especial li permet la baixa despesa, i 
el País Basc, en el qual l’estructura pressupostària és diferent des de tots els 
punts de vista.

Taula 1. Despesa pública pressupostada/PIB

2014 2015 2016 2017

Andalusia 21,3% 20,4% 20,9% 21,6%

Catalunya 18,4% 18,0% 17,7% 17,3%

Madrid 11,6% 11,3% 10,4% 10,2%

País Basc 16,0% 16,0% 15,9% 15,6%

Extremadura 28,9%

Comunitat Valenciana 17,5%

Castella-la Manxa 22,5%

Font: Elaboració pròpia.
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A Catalunya partim, per tant, d’una situació diferent d’altres CA. El nostre pres-
supost públic total, tot el que gasta la Generalitat, és percentualment menor 
perquè es compara amb un PIB més alt i, a més, realitza una aportació neta a la 
resta de l’Estat des de la seva recaptació impositiva.

Estructura interna del pressupost per partides

Una vegada vist el pes del pressupost públic respecte al PIB, podem veure dins 
de cada pressupost de cada CA quina és la distribució de la despesa per parti-
des, de manera que la despesa en educació pot ser més gran o més petita per-
centualment respecte al pressupost total de la pròpia Comunitat Autònoma.

En la taula següent podem veure la selecció de les dades de despesa percentu-
al en educació respecte al pressupost de cada Comunitat.

Taula 2: Despesa en educació/despesa pública

2014 2015 2016 2017

Andalusia 21,74% 22,24% 21,77% 21,12%

Catalunya 13,42% 14,17% 14,49% 14,93%

Madrid 18,66% 18,80% 20,12% 20,40%

País Basc 27,07% 26,31% 26,06% 24,10%

Extremadura 19,66%

Comunitat Valenciana 23,41%

Castella-la Manxa 17,74%

Font: Elaboració pròpia.

Certament, Catalunya és la CA que presenta un percentatge més baix del seu 
propi pressupost de despesa en educació respecte a la resta de CA.

Extremadura o Castella-la Manxa presenten també percentatges baixos, però 
els seus pressupostos generals ja eren molt elevats respecte al seu PIB. A la in-
versa, País Basc i Madrid, que eren Comunitats amb un percentatge baix del 
seu pressupost general respecte al PIB, presenten ara percentatges alts de 
despesa en educació, igual que el País Valencià.
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És a dir, Catalunya gasta poc en educació respecte al seu pressupost i compa-
rat amb altres CA.

Ens podem preguntar doncs en què ens gastem els diners a Catalunya que no 
ens permeten gastar més en educació.

Observant les partides de despesa social podem veure el següent:

Taula 3. Despesa social respecte a la despesa pública de la CA

Cat. And. Mad. P. B.

Sanitat 28,64% 32,07% 37,12% 33,91%

Educació 15,31% 23,08% 20,37% 25,59%

Benestar i Treball 9,25% 8,93 10,00% 10,44

TOTAL 53,20% 64,1% 67,5% 69,9%

Font: Elaboració pròpia.

Aquestes tres partides representen, en els quatre casos presentats, més de la 
meitat del pressupost, però podem veure que entre la despesa total de Catalu-
nya i la resta de Comunitats hi ha una diferència bastant notable, és a dir, no és 
que gastem menys en educació perquè ens gastem els diners en salut o en 
serveis socials. En despesa social Catalunya gasta, del seu pressupost, entre 10 
i 16 punts menys que les altres CA.

Anem a veure en què gasta Catalunya que no gastin les altres CA per justificar 
que es gasta menys en educació.

Només perquè consti, recollim les despeses en televisió i policia, ja que de ma-
nera més o menys frívola s’atorga aquesta diferència a la Televisió, als Mossos 
o a l’acció a l’exterior. Anem a veure aquestes partides:

Taula 4. Despesa en policia autonòmica i Televisió

Cat. And. Mad. P. B.

Policia Auto. 4,44% 0,20% 1,05% 5,54%

TV. Pública 4,14% 1,33% 1,50% 3,15%
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Certament, en policia autonòmica, Catalunya gasta més en percentatge que 
Andalusia o Madrid, però menys que el País Basc, que és l’altra Comunitat que 
té la competència transferida. En qualsevol cas, els fons per pagar la policia 
autonòmica haurien de ser fons provinents de l’Estat (competència transferi-
da) que haurien d’incrementar el pressupost de despesa pública general que ja 
hem vist que era prou minso.

En televisió les diferències se situen en menys dels tres punts, fet que no justi-
fica la diferència de més de deu punts respecte a la resta de Comunitats.

Anem a veure quines són les partides que representen més despesa i que po-
den explicar la distribució pressupostària:

Taula 5. Despesa en deute públic i en transferències a la Entitats Locals

Cat. And. Mad. P. B.

Deute Públic 18,21% 6,87% 18,18% 8,92%

Transferències a 
Entitats Locals

10,09% 11,65% 0,22% 0,00%

Total 28,30% 18,52% 18,40% 8,9%

Podem veure, per tant, que la despesa pública relativa en educació que fa Ca-
talunya es vegi fortament afectada pel deute públic que, després de sanitat, es 
constitueix en la segona partida del pressupost català. Les transferències a En-
titats locals també representen una forta despesa percentual equiparable a 
Andalusia i derivada de l’estructura del territori de la CA. Naturalment el País 
Basc no fa transferències a Comunitats Locals perquè la recaptació prové pre-
cisament d’elles.

Les dues partides anteriors sumades a les altres tres de despesa social repre-
senten:

– el 81,5% del pressupost de Catalunya,

– el 82,62% del d’Andalusia,

– el 85,9% del de Madrid

– i el 78,8% del del País Basc.
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La despesa conjunta d’aquestes partides s’equilibra i acaba sent el deute pú-
blic de Catalunya el que provoca la desviació més alta de la distribució pressu-
postària.

La taula següent (de l’any 2015) mostra altres dades d’altres tres CA. Difereixen 
una mica de les del 2017, però poden ser il·lustratives del que passa entre Co-
munitats emissores i Comunitats receptores, les receptores tenen un deute 
molt baix, mentre que les emissores el tenen molt alt.

Taula 6. Despesa en deute sobre despesa total (any 2015)

Andalusia 5,43%

Catalunya 21,18%

Madrid 19,04%

País Basc 7,43%

Extremadura 6,31%

Comunitat Valenciana 24,19%

Castella-la Manxa 13,22%

Una dada més fiable: despesa per alumne

Ja hem vist que, des del punt de vista percentual i respecte a les dades gene-
rals pressupostàries, Catalunya gasta menys que les altres CA en educació. 
Hem analitzat les raons que poden explicar aquesta menor despesa, però ens 
hem mantingut a un nivell d’anàlisi general.

Anem ara a analitzar quina és la despesa que es fa per alumne, ja que ens pot 
donar una informació més fiable de quina és la despesa que fan les diferents 
Administracions i els diferents agents que actuen en el territori tenint en comp-
te que, malgrat que el poder adquisitiu és diferent, els salaris del professorat 
de l’educació pública són sensiblement iguals a totes les CA i els salaris de la 
privada concertada, al menys formalment, són els mateixos.

En la primera taula identifiquem el nombre d’alumnes de cada una de les CA 
estudiades. El criteri per escollir el nombre d’alumnes és divers, en qualsevol 
cas, el gruix del nombre d’alumnes de cada CA és sensiblement el mateix en 
totes les estadístiques atès que prové dels mateixos nivells educatius. Hem re-
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collit el que ens dona l’estadística oficial del MEC per a l’any 2015 que és el dar-
rer del que disposem de dades completes.

Taula 1. Nombre d’alumnes de cada CA. (Any 2015)

Total Alumes Alumnes Escola 
Pública

Alumnes Escola 
Privada

Catalunya 1.331.508 87.6443 455.065

Andalusia 1.611.481 1.205.027 406.454

Madrid 1.159.653 635.195 524.458

País Basc 370.042 188.485 181.557

Extremadura 183.471 147.335 36.136

València 858.593 571.042 287.551

Cast.-la Manxa 367.560 299.019 68.541

Cantàbria 93.006 65.450 27.556

MECD Datos y Cifras.

En la taula 2 es recullen els pressupostos de cada CA en educació no università-
ria, és a dir, s’ha exclòs la despesa en Universitats i, per tant, la despesa per 
alumne serà menor que la que trobem recollida en algunes estadístiques gene-
rals, especialment quan ho anem a comparar amb altres països de la UE, ja que, 
encara que el nombre d’estudiants augmenti quan hi afegim les Universitats, la 
despesa per alumne en el nivell universitari és molt més alta i fa incrementar la 
mitjana.

Es recull també la despesa que fan les Entitats Locals en educació, és impor-
tant recollir-ho perquè es dispersa en funció de cada CA i té un valor total im-
portant. Aquí podem veure que el total de despesa pública que fa Catalunya ja 
no es desvia tant del de la resta de CA malgrat totes les observacions que hem 
fet abans.
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Taula 2. Despesa pública en educació no universitària en M€. (Any 2015)

Pressupost de 
la CA en 

educació no 
universitària

Aportacions dels 
Ajuntaments a la 

despesa en 
educació

Total Despesa 
de les Adm. 

públiques més 
rellevants

Pressupost CA 
-Pressupost 

concerts

Despesa 
pressupostària 

de la CA+Despesa 
de les Entitats 

Locals-Despesa 
en concerts

Catalunya 4.520.376 792.829 5.313.205 3.389.611 4.182.440

Andalusia 5.460.806 246.742 5.707.548 4.713.896 4.960.638

Madrid 3.241.401 235.879 3.477.280 2.385.247 2.621.126

País Basc 2.098.399 152.571 2.250.970 1.460.732 1.613.303

Extremadura 871.080 37.108 908.189 788.009 825.118

València 3170.964 87.016 3.257.980 2.497.903 2.584.919

Cast.-la Manxa 1.344.830 87.016 1.431.846 1.197.006 1.284.022

Cantàbria 438.604 17.187 455.791 356.559 373.746,0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del MECD.

En la taula 3 es recullen les despeses estimades de les famílies i altres entitats 
privades en educació no universitària. Constatem l’elevada despesa que fan les 
famílies catalanes en educació: 1.200 M€, la qual cosa ens dona una idea de l’es-
tructura de l’educació a Catalunya i de la part de despesa que recau a sobre les 
llars.

No entrarem a valorar aquesta xifra, naturalment a partir d’aquesta dada i 
comparant-la amb les de les altres CA podríem fer una hipòtesi del sistema de 
serveis públics que tenim, això donaria per a una anàlisi extensa del l’estructu-
ra dels serveis, de la seva qualitat, de com es paguen i de la repercussió dels 
impostos en l’oferta de serveis, així com del paper dualitzador de l’oferta d’es-
cola privada en funció del seu cost.

Però, en el nostre cas, simplement direm que es pot entendre com una aporta-
ció més a la despesa en educació en cada CA. Si aquest valor se suma al total 
de la despesa pública, tindrem el que podem entendre com a despesa total 
malgrat que s’haurien de tenir presents altres aportacions d’altres administra-
cions i ministeris que són francament menors.
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Taula 3. Despesa privada en educació no universitària i total de despesa 
pública més privada. (Any 2015)

Despesa de famílies i institucions 
privades

Total de la despesa pública més 
privada.

Catalunya 1.228.205.000 6.541.410.100

Andalusia 53.401.2000 6.241.560.200

Madrid 1.514.886.000 4.992.166.200

País Basc 290.646.000 2.541.616.200

Extremadura 20.417.000 928.606.200

València 505.585.000 3.763.565.100

Cast.-la Manxa 63.002.000 1.494.848.300

Cantàbria 21.013.000 476.804.000

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades del MECD.

En la Taula 3 bis es recullen les dades de les despeses en concerts que fa cada 
una de les CA analitzades. La disparitat de valors és també molt important.

Taula 3 bis. Despesa en concerts en els pressupostos de les CA

Gasto en conciertos 
según presupuesto

Presupuesto 
público educación 
no universitaraia

Presupuesto 
público menos 

gasto en conciertos

Andalucía 746.910,1 5.460.806 4.713.896

Cantabria 82.045,5 438.604 356.559

Castilla - La Mancha 147.834,0 3.170.964 3.023.130

Cataluña 1.121.765,8 4.520.376 1.121.765

Comunidad Valenciana 673.061,8 3.170.964 2.497.903

Extremadura 83.071,0 871.080 788.009

Madrid (Comunidad de) 956.154,6 3.241.401 956.154

País Vasco 637.667,5 2.098.399 637.667

refereix a la despesa pública total per a tots els alumnes, el segon a la despesa 
pública que fa la CA en educació respecte als alumnes de les escoles públiques, 
aquesta és una dada que s’utilitza en diferents estudis entenent que la des-
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pesa pública es dedica essencialment als alumnes de l’escola pública, el tercer 
supòsit es refereix a la despesa total pública per alumne de l’escola pública, 
seguint el mateix criteri que s’ha exposat pel supòsit segon, tant l’un com l’al-
tre contenen un element erroni que és que no s’han descomptat les partides 
de concerts que fan les CA per a les escoles privades.

De fet, tota l’administració treballa per a l’escola pública i també per a l’escola 
concertada, malgrat que l’Administració és titular només de l’escola pública. Si 
dels pressupostos totals de la CA en restem la despesa en concerts, podem ar-
ribar a una xifra més aproximada de quina és la despesa per alumne en l’escola 
pública.

Taula 4. Despesa pública per alumne en cinc supòsits. (Any 2015)

Pressupost 
públic total 
(CA+Ajunt.)/

total alumnes

Pressupost de 
la CA/alumnes 

de l’escola 
pública

Pressupost 
públic total 
(CA+Ajunt.)/
alumnes de 

l’escola pública

Pressupost CA- 
concerts/

alumne escola 
pública

Despesa 
pública total 
(CA+Ajunt.)-

concerts/
alumnes escola 

pública

Catalunya 3.990 5.157 6.062 3.867,46 4.772,06

Andalusia 3.541 4.531 4.736 3.911,86 4.116,62

Madrid 2.998 5.103 5.474 3.755,14 4.126,49

País Basc 6.083 11.132 11.942 7.749,86 8.559,32

Extremadura 4.950 5.912 6.164 5.348,42 5.600,28

València 3.794 5.552 5.705 4.374,29 4.526,67

Castella-la Manxa 3.895 4.497 4.788 4.003,11 4.294,12

Cantàbria 4.900 6.701 6.963 5.447,81 5.710,40

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades del MECD.

En aquestes dades podem observar diverses variables estructurals que afecten 
a les diferents dades de despesa per alumne.

En general, Catalunya es manté just pel darrere de la Comunitat Foral i de les 
CA petites, de manera que la diferència en la despesa per alumne de Catalunya 
respecte les altres CA entra en una forquilla raonable.
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Podem veure que les CA de règim foral gasten notablement més que les altres 
CA en qualsevol dels supòsits que calculem; que les CA petites gasten més per 
alumne que les grans, posant de manifest una certa manca d’eficiència deriva-
da de la mida; que la despesa municipal afecta de manera important a les des-
peses públiques de les CA en educació; que hi ha una distribució d’alumnes no-
tablement diferent segons les CA entre l’escola pública i l’escola concertada, 
per tant, la despesa per alumne es veu afectada per aquest factor quan es cal-
cula la despesa per alumne en l’escola pública, i que l’efecte del sistema de fi-
nançament entre CA es veu compensat per la mateixa estructura de la despesa.

Finalment, en la taula 5, relacionem la despesa total pública i privada que es fa 
a cada una de les CA per alumne.

Taula 5. Despesa final per alumne

Total despeses públiques +privades/ Total alumnes.

Catalunya 4.912

Andalusia 3.873

Madrid 4.304

País Basc 6.868

Extremadura 5.061

València 4.383

Cast.-la Manxa 4.066

Cantàbria 5.126

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades del MECD.

Tornem a veure que en aquesta taula Catalunya torna a gastar menys que les CA 
forals i les CA petites i que no hi ha grans desviacions respecte a les altres CA.

Es pot fer una lectura molt més detallada de les dades, però pel que es volia 
demostrar, que Catalunya no gasta molt menys que altres CA en educació mal-
grat els problemes de finançament que hem descrit, sembla demostrat.

Altra cosa és l’origen d’aquesta despesa i si és el que convindria que passés. 
Sens dubte les aportacions de les famílies a la despesa en educació acaben re-
sultant molt importants i això no fa altra cosa que confirmar una anomalia soci-
al que té conseqüències en l’oferta educativa del país.
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L’ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR, LA 
PIRÀMIDE D’ESTUDIS I LA FORMACIÓ DE LA 

POBLACIÓ ADULTA A CATALUNYA

Francesc Colomé Montserrat
Ex Secretari de Polítiques Educatives del Departament  

d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Abstract

L’abandonament escolar prematur és un dels problemes més importants de la nos-
tra societat, les dades comparatives a nivell europeu ens diuen que aquesta és una 
de les qüestions contra les que cal lluitar. Al costat de l’abandonament escolar pre-
matur a Catalunya tenim altres situacions que van lligades d’una o altra manera a 
aquest fenòmen i que ens han de preocupar: la piràmide d’estudis anòmala del nos-
tre país; la baixa qualificació i formació de la població adulta; el nostre mercat de 
treball amb baix valor afegit en coneixement; i la nostra política de beques escassa i 
dolenta.

Segons les dades de l’estratègia 2020 sembla clar que el nostre gran problema és 
l’abandonament escolar prematur i els factors que s’hi relacionen.

Lògicament l’AEP no és fruit d’un sol factor, són diferents factors combinats els que 
acaben poduïnt aquesta situació, malgrat que podem afirmar que l’efecte del mer-
cat de treball serà sempre determinant per incrementar o disminuir la importància 
dels diferents factors que hi intervenen.

El que és cert és que els efectes de l’AEP sobre el comportament social són molt 
perniciosos i, sens dubte i més enllà de qualsevol consideració pedagògica, erradicar 
l’AEP ha de ser un dels objectius més importants del nostre sistema educatiu.

També veurem que una altra manera d’analitzar el fet de l’AEP és analitzar la piràmi-
de de formació de la població de Catalunya, fruit de la continuitat o no d’estudis al 
llarg del temps, i la formació de la població adulta de Catalunya que ens dona d’algu-
na manera el marc social educatiu en el que ens movem conseqüència també de 
l’AEP produït des de fa molts anys.

Algunes correlacions entre AEP i comportament social

Es coincideix de manera general en la literatura sobre AEP en les conseqüències 
en l’esfera personal i en l’esfera social. Aquestes són tangibles i, fins i tot, quatifica-
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bles. Hi ha estudis que han analitzat els costos que pot representar el que un ciuta-
dà hagi abandonat el sistema prematurament i certifiquen la seva importància.

Els efectes més visibles de l’abandonament es manifesten en les dades d’ocu-
pació:

Les persones amb formació post obligatòria tenen moltes més possibilitats 
d’estar ocupades que les persones sense aquesta formació.

Associat amb aquest efecte podem esmentar també la subocupació, l’ocupa-
ció en treballs sense seguretat o a temps parcial.

Els treballadors sense formació guanyen menys i afronten situacions de major 
risc de pobresa i d’exclusió social.

Els joves que han abandonat prematurament el sistema participen menys en 
ofertes de formació permanent.

Aquests joves seran, per tant, més depenents dels serveis socials al llarg de la 
seva vida.

S’associen també a l’abandonament escolar comportaments personals com: el 
consum de drogues; els comportaments violents; o els embarassos no volguts. 
Aquests comportaments tenen una estreta relació amb l’abandonisme mal-
grat que es podria establir també la relació inversa, és a dir, que aquests com-
portaments son causa d’abandonisme.

Alguns estudis citen també la correlació entre abandonisme escolar i qualitat 
democràtica, es parla de societats menys participatives amb uns standards de 
qualitat isntitucional baixos.

Realment les conseqüencies que es poden atribuir a l’abandonament escolar 
semblen prou importants per que s’hagin de tenir en compte.

La posició relativa de Catalunya respecte a les altres regions europees en 
educació. Els efectes de l’AEP

La dada de l’AEP i les que s’hi correlacionen tenen molt impacte sobre la posi-
ció relativa de Catalunya respecte a d’altres regions europees quan es compa-
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ren les dades educatives. Veurem que Catalunya presenta una mala posició re-
lativa amb altres regions europees pel que fa a l’educació malgrat que conté 
indicadors que ens podrien fer pensar diferent.

Per fer-ho utilitzarem el sistema d’indicadors SPI que està desplegat de mane-
ra comparativa per totes les regions europees.

De l’anàlisi d’aquest índex se’n desprén que un dels problemes més importants 
que es defineixen a Catalunya com a indicadors de futur és: “l’accés al coneixe-
ment bàsic”.

De fet els indicadors que es fan servir per a determinar el valor de l’índex: “ac-
cés al coneixement bàsic” són els següents:

– Percentatge de població entre 12 i 18 anys que matricula a l’ensenyament 
secundari post obligatori.

– Percentatge de població adulta entre 25 i 64 anys amb només titulats 
com a màxim en secundària obligatòria.

– Percentatge d’Abandonament Escolar Prematur (AEP). Percentatge de 
població entre 18 i 24 anys que no continua estudiant i que té, com a mà-
xim, el graduat en ensenyament obligatori.

Els tres indicadors estan correlacionats i també tenen a veure amb un quart in-
dicador, que l’índex SPI situa en l’apartat “Personal freedom and choice 
score”, que és el percentatge de NiNis o NEET com es coneix en anglés.

Quatre indicadors que ens situen en una posció molt dolenta en la comparació 
amb les altres regions europees, el referit a ”Accés al Coneixement Bàsic” ens 
situa en el lloc 250 de 272 i el que conté l’indicador de NEET “Personal freedom 
and Choice score” ens situa en el 205 de 272.

Farem una anàlisi dels tres elements que composen aquest índex:

– En primer lloc analitzarem la piràmide d’estudis a Catalunya per consta-
tar que hi ha una anomalia important en aquest aspecte.

– En segon lloc farem una anàlisi de la formació de la població adulta a Ca-
talunya.

– Finalment farem una anàlisi més detallada de l’AEP.
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La piràmide d’estudis a Catalunya

Una dada que ens pot donar informació sobre l’accés a l’educació secundària i 
la manera com es distribueix la població en aquests estudis és l’anàlisi de la 
seva piramide de formació. Les dades són de la formació dels adults entre 25 i 
64 anys. Recullo també la seva evolució:

Percentatge de població sense estudis o amb només estudis primaris o amb estu-
dis secundaris obligatoris

2011 2012 2013 2014 2015

Espanya 46 45,3 44,5 43,4 42,6

Catalunya 45,1 44,9 43,9 42,6 41,2

Madrid 31,2 30,7 29,5 27,9 28,5

Europa (19) 30,4 29,6 28,5 27,4 26,8

Percentatge de població amb estudis de secundària superior (batxillerat) o post 
secundària no terciària

2011 2012 2013 2014 2015

Espanya 22,1 22,0 21,7 21,9 22,4

Catalunya 22,7 22,3 21,2 20,4 21,2

Madrid 25,7 24,8 24,5 24,9 24,6

Europa (19) 43,1 43,0 43,4 43,9 43,9

Percentatge de població amb estudis terciaris

2011 2012 2013 2014 2015

Espanya 31,9 32,6 33,7 34,7 35,1

Catalunya 32,2 32,8 34,8 37,0 37,5

Madrid 43,1 44,5 46,0 47,2 46,9

Europa (19) 26,4 27,1 28,0 28,5 29,2

Font Eurostat.

Podem veure que la distribució de la nostra formació per nivells presenta una 
dada anómala respecte a la resta d’Europa: un nombre elevat de persones sen-
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se més formació que la bàsica; un nombre molt baix de persones amb forma-
ció mitjana; i un nombre altra vegada elevat de persones amb formació superi-
or. Certament no és una dada positiva. Aquest és el resultat que recull l’SPI.

La dinàmica en la que ens trobem seria que més d’un 40% de la població adulta 
no ha accedit a la secundària post-obligatòria, mentre que els que han accedit a 
la formació post-obligatòria, la majoria ho han fet al batxillerat i la minoria a la FP

Tenim un alt percentatge de ciutadans adults sense estudis o només amb estu-
dis elementals, d’altra banda molt poca població té estudis post obligatoris no 
terciaris, en definitiva: estudis de Formació Professional, mentre podem cons-
tatar que el nostre percentatge d’universitaris és molt més alt que el de la mit-
jana europea.

Aquesta distribució ens podria dir que hi ha una forta ruptura social pel que fa 
a la formació i, si desglosessim la dada per edats, veuriem que també hi ha una 
fractura generacional molt important, a més edat menys formació.

La formació de la població adulta

La història dels països, especiament la història recent, condiciona la formació 
dels seus ciutadans, qüestió que afecta al seus comportaments i que interacci-
ona amb la cultura bàsica d’un país, entesa en el seu sentit més ampli. És nor-
mal, per tant, que entre els indicadors de progrés social es tingui en compte la 
formació de la seva població en general.

És sabut que l’efecte familiar en l’educació dels nois i noies és molt important, 
de fet es considera més important que el de la propia escola i es considera tam-
bé que haurà de ser l’escola la que faci un treball compensatori de les deficièn-
cies familiars.

Nosaltres ens trobem amb un percentatge alt de famílies poc formades, no 
varen tenir opció a la formació en altres moments històrics del nostre país i, 
malgrat que els seus fills i filles gaudeixen d’enseyament obligatori, el factor 
familiar és molt important sobre la seva formació, de manera que, en general, 
l’escola catalana ha de fer un esforç complementari per compensar els dèficits 
familiars que, a més, corren el risc de retroalimentar-se, és a dir, d’incrementar 
la bretxa de desigualtats d’origen familiar que presenta la nostra societat.
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Per exposar la formació de la nostra població adulta utilitzaré les dades PIAAC.

La OCDE va fer un treball l’any 2013 sobre la competència que tenien els adults 
(16-64 anys) de cada un dels països de la OCDE en lectura, matemàtiques ele-
mentals i resolució de problemes tecnològics, l’estudi porta l’acrònim PIAAC i 
se’n ha dit de forma popular “el PISA d’adults”.

No tots els països de la OCDE hi varen participar, concretament de Portugal i 
Grècia no en tenim dades i segurament seria interessant poder-ne disposar per 
poder-les comparar amb les nostres. En aquest cas només disposem de dades 
a nivell d’Estat. Espanya no va participar en la prova referent a les competènci-
es en resolució de problemes.

La llista de participants és la següent (per ordre de puntuació en lectura):

Nota en lectura

Japò 296

Finlàndia 288

Holanda 284

Australia 280

Suècia 279

Noruega 278

Estonia 276

Flandes 276

Chèquia 274

Eslovàquia 274

Canadà 274

UK 273

Corea 273

Dinamarca 271

USA 270

Alemanya 270

Austria 270

Irlanda del Nord 269
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Polonia 267

Irlanda 267

França 262

Espanya 252

Itàlia 251

Els resultats són dolents per a Espanya, de fet sóm el darrer país en competèn-
cia matemàtica i el penúltim en competència lectora (només Itàlia presenta un 
resultat pitjor):

Lectura: Nota

OCDE 273

Espanya 252

Itàlia (darrer) 251

ALTRES PAÏSOS

Japò (primer) 296

Holanda 284

UK 273

Alemanya 270

França 262

Matemàtiques Nota

OCDE 269

Espanya (darrer) 246

Itàlia (penúltim) 247

ALTRES PAÏSOS

Japó (primer) 288

Holanda 280

Alemanya 272

UK 262

França 254

Font: OCDE Estudi PIAAC.
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Els nostres adults saben llegir menys bé que els de la resta de països que han 
participat en la mostra excepte els italians i són els que saben menys de mate-
màtiques elementals. Si analtzèssim les dades desglosades per edats podriem 
veure que a mesura que es tracta de població més gran el resultat és també 
més dolent.

Aquest és un llast molt important que té el país i que el percentatge d’abando-
nament escolar prematur no ajuda a resoldre’l, una societat menys formada és 
una societat amb més problemes per assimilar les innovacions que es produei-
xen en el mon, amb una cultura democràtica menor, amb un pensament menys 
rigorós, en definitiva amb més difcultats per avançar en la societat del coneixe-
ment.

Definició i context de l’Abandonament Escolar Prematur (AEP)

A Catalunya s’identifica l’AEP en funció de la mateixa definició que dona la UE:

“El percentatge de persones entre 18 i 24 anys que, com a màxim, ha acreditat 
l’educació secundària inferior (secundària curta) i no continua estudiant o for-
mant-se.”

Les darreres estadístiques d’Eurostat (2017) indiquen que una mitjana de 10,7% 
dels joves entre 18-24 anys a la UE-28 van abandonar prematurament l’educa-
ció i la formació l’any 2016.

Les majors disminucions entre 2011 i 2016 en la proporció d’abandonaments 
prematurs es van donar a Portugal, Espanya i Grècia (5,0 punts), malgrat això 
Espanya continua registrant el percentatge més alt d’abandonaments prema-
turs de la UE en l’any 2016, juntament amb Romania i Malta.
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Gràfic 1. Abandonament Escolar Prematur: Catalunya, Espanya i UE.  
2002-2016.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Podriem pensar que un entorn socioeconòmic favorable (creixement econò-
mic, prevenció de la desocupació juvenil, lluita contra la pobresa i estratègies 
efectives d’integració per als immigrants nouvinguts) pot contribuir a un èxit 
en les tasques de finalització escolar, ara bé, en casos com Espanya (o Catalu-
nya) podem veure una correlació inversa, un major nivell de creixement econò-
mic va correlacionat amb un major abandonament escolar.

Podem constatar que, com es pot veure en el gràfic, la disminució de l’abando-
nament escolar prematur va estretament lligat a la crisi econòmica, és a dir, a 
més crisi menys abandonament, el que vol dir que l’abandonament escolar va 
molt lligat (en correlació inversa) a l’atur i, com veurem més endavant, presen-
ta una relació ecara més forta amb la creació o destrucció de llocs de treball 
amb poc valor afegit en coneixement, és a dir, l’estructura del mercat de tre-
ball condiciona la continuació d’estudis, si el mercat de treball ofereix ocupació 
en sectors amb baix valor afegit en coneixement els joves abandonen la forma-
ció per incorporar-se a aquests llocs.

Hauria de ser precisament en els processos de recuperació econòmica en els 
que caldria posar en marxa tots els mecanismes possibles per perseguir l’aban-
donament i, al mateix temps, esperar que la recuperació econòmica es fona-
mentés en un mercat de treball de més alt valor afegit en coneixement.
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En qualsevol cas l’Abandonament Escolar Prematur s’ha mantingut molt alt 
tant a Espanya com a Catalunya de manera molt sostinguda des de fa molts 
anys, havent arribat a xifres extremadament preocupants de més del 30%, el 
que ha de provocar efectes sobre la societat actual ja que són aquestes promo-
cions les que estan arribant o fa poc que han arribat a la vida adulta.

En l’àmbit de la política educativa, l’extensió de l’educació obligatòria lligada a 
un sistema atractiu de formació professional podria reduir les tasses de l’AEP 
perquè ofereix possibilitats d’una sortida pels que estan menys motivats per 
seguir la secundaria.

Conceptes de fracàs escolar i abandonament escolar prematur

L’estructura diferent dels diversos sistemes educatius a Europa dificulta la defi-
nició d’AEP: què es considera continuar estudiant o formant-se?; hi ha sistemes 
que donen sortides de formació diferenciades als 10-12 o als 14 anys, mentre 
que en alguns països l’educació obligatòria i igual per a tothom s’allarga fins als 
16 anys (Catalunya) o, en alguns països s’ha allargat fins als 18 anys.

Val la pena destacar, també que hi ha una confusió freqüent entre els concep-
tes de fracàs escolar i d’abandonament escolar prematur. Naturalment una 
de les principals causes de l’abandonament prematur és el fracàs escolar, 
però tal com està definit ens aporta una informació errònia respecte l’aban-
donament.

Anem a veure la definició de fracàs escolar que s’utilitza en els sistemes d’indi-
cadors europeus: “El percentatge d’alumnes que no obtenen el graduat en en-
senyament obligatori (secundària curta) a l’edat que correspondria.”

A Catalunya l’índex de fracàs escolar és del 24% mentre que l’índex de graduats 
en educació secundària obligatòria és gairebé del 90%.

Segons aquesta definició utilitzada tots els paisos que tenen un alt nombre de 
repetidors en el seu sistema tenen també un alt índex de fracàs escolar, sense 
que això vulgui dir que tots aquests alumnes repetidors no siguin després 
capaços d’obtenir el títol en secundària.

Caldria abundar en el concepte de repetició, la seva utilitat i el seu cost econò-
mic i humà, de la mateixa manera que hauriem de treballar les causes de la re-
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petició al nostre país i constatar que la majoria de repetidors primerencs (pri-
mers cursos de la ESO) són els màxims candidats a l’AEP.

Normalment aquells alumnes que no obtenen el titol de manera “normal”, en-
tenent per normal en el marc escolar de la seva escolarització obligatòria, difí-
cilment ho faran per una via extraordinària, de manera que les mesures com-
pensatòries post són molt poc adeqüades a les situacions en les que es troben 
els nostres alumnes amb AEP.

Anàlisi d l’abandonament escolar prematur i els factors que hi influeixen

A l’hora de computar la dada d’AEP a Catalunya ens trobem, com a mínim, amb 
tres elements que s’haurien de tenir en compte:

• La població que cursa formació no reglada no computa entre els que se-
gueixen estudis, per tant, tots aquells que cursen estudis de Formació 
per a l’Ocupació des de la situació d’atur (Formació Ocupacional) o des 
d’un lloc de treball (Formació Continuada) són considerats abandonistes 
en el cas que no tinguin altres estudis que els de la ESO.

• La població immigrada que arriba a Catalunya amb 16 anys o més i no 
s’incorpora a cap mena de formació reglada es computa, naturalment, 
dins el conjunt dels abandonistes. L’alt índex de població immigrada que 
va arribar a Catalunya en els darrers anys ha fet créixer també l’índex de 
l’abandonament.

• La davallada tant accentuada que ha tingut l’index d’abandonament des 
que va començar la crisi econòmica, el que ens indica la sensibilitat que 
presenta aquest índex respecte a les modificacions que es produeixen en 
el mercat de treball.

En general podrem veure que l’AEP a Catalunya dependrà d’uns factors socials 
i acadèmics i d’uns factors estructurals, la importància dels factors estructurals 
es mostra de manera molt important quan considerem els efectes del mercat 
de treball sobre l’AEP, especialment important és considerar el “cost d’oportu-
nitat” de la continuació d’estudis als 16 anys i la possible incidència d’una políti-
ca de beques sobre aquesta qüestió.

Analitzarem els factors socials i acadèmics i els factors estructurals que afec-
ten a l’AEP.
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Factors de caràcter social i acadèmic

Des d’un punt de vista acadèmic és difícil diferenciar entre perfil de l’abando-
nista i risc i causa de l’abandó. Entre alumnes del mateix perfil n’hi ha d’aban-
donistes i d’altres que no. Amb els riscos passa el mateix. Només es poden do-
nar orientacions per seguir la primera recomanació que fa la UE per disminuir 
l’abandó: identificar factors que ho propicien.

El factor que podem identificar amb més claredat és el fracàs escolar. De fet, la 
confusió entre tots dos conceptes prové de la seva estreta relació natural. Po-
dem afirmar que els factors que, des d’un pnut de vista acadèmic, propicien el 
fracàs escolar són, els mateixos que propicien l’abandó. Ara bé, no obstant 
això, hem de diferenciar clarament els factors més lligats a la qüestió escolar 
dels més lligats a altres qüestions més estructurals.

Es poden graduar per ordre d’incidència:

1º: El factor socioeconòmic.

2º: La pertinença a minories ètniques i immigrants (llengua materna, cultura 
acadèmica, baixes expectatives, baix compromís amb l’educació dels fills, ni-
vell d’estudis dels pares ...) Els col·lectius esmentats comparteixen també, en 
general, la condició socioeconòmica deprimida. Cal apuntar, no obstant això, 
que algns estudis fan notar que el comportament escolar dels fills d’immi-
grants no és necessàriament homogeni i que pot haver-hi diferències notables 
entre nacionalitats.

3º: La tipologia familiar. El perfil de pare i mare es considera molt important en 
el factor fracas: baix nivell d’estudis (en particular de la mare); qualificació la-
boral del pare; poc interès pels estudis dels fills; orfandat; absència de pare o 
mare; clima familiar; permissivitat; edat de la mare (les mares més joves pre-
senten fills amb major fracàs escolar); dimensió de la família i existència de ger-
mans grans que no estudiïn; possibilitat d’ús productiu dels recursos educatius 
propis (biblioteca o mitjans familiars: no només l’existència a l’abast, sinó tam-
bé l’ús valuós).

4º: Els factors acadèmics. En podem citar diversos. En qualsevol cas, la literatu-
ra sobre el tema diu que hi ha manifestacions primerenques molt definitòries 
del risc identificables en el mitjà escolar:
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– L’absentisme i la desafecció escolar.

– La condició de repetidor (identificat com a indicador i no com a factor 
per si mateix). Les dades demostren que a Catalunya, comparada amb la 
resta de les Comunitats Autònomes espanyoles, presenta un índex baix 
de repetidors a l’Educació Primària (és a dir, un alt índex d’idoneïtat) 
mentre que en la Secundària la situació s’inverteix ( la idoneïtat és menor 
a Catalunya que en la resta de l’Estat). El resultat d’aquesta situació sem-
bla que ajuda al fet que també el percentatge de graduats en ESO, sense 
ser el pitjor, no sigui el que es podria esperar. La graduació o no en l’ESO 
s’atribueix en part al problema de les transicions entre primària i secun-
dària. A més taxa de graduació, més taxa d’escolarització posterior.

– La tipologia del centre d’estudis (centres grans, centres amb acumulació 
de persones amb factors de risc associats ...). El pes del factor minoria 
ètnica es pot veure fàcilment potenciat per l’anomenada segregació es-
colar, que és el grau d’homogeneïtat en la distribució d’alumnes nouvin-
guts entre centres públics i centres privats concertats. A Catalunya, les 
dades ens diuen que aquesta segregació és important, malgrat que ha 
disminuït, i que és desigual entre territoris o ciutats de Catalunya. En mu-
nicipis de menys de 10.000 habitants la distribució és més o menys equili-
brada entre els centres del municipi. Es constata que a més segregació 
menys graduació. Catalunya és la quarta comunitat d’Espanya amb més 
segregació pública / privada. No obstant això, la segregació només expli-
ca el 20% de les diferències d’èxit entre els sectors públic i privat.

– Els mecanismes de seguiment i orientació, i de tractament de la diversi-
tat, són factors que no es veuen equilibrats per una possible oferta com-
pensatòria o suficientment diversificada; en relació amb la qüestió com-
pensatòria hi ha el baix accés a la formació permanent dels ciutadans no 
formats en el sistema ordinari.

– La disrupció disciplinària considerada per ella mateixa com a causa 
d’abandonament.

– Finalment, val la pena esmentar l’efecte positiu de l’Educació Infantil. 
Més enllà del cas dels escandinaus, sembla que les dades de Catalunya 
mostren el resultat positiu que té l’educació infantil sobre el fracàs esco-
lar i l’abandonament.

5º: El gènere. Les noies tenen millors resultats que els nois. Hi ha estudi especí-
fics sobre això.
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Factors de caràcter estructural que afecten l’abandonament

Identificarem set factors de caràcter estructural que incideixen sobre l’aban-
donament escolar prematur. Els dos primers: l’estructura de la demanda del 
mercat de treball i el cost d’oportunitat, podem considerar-los fonamentals i 
merixeran un tractament específic. Lligats a aquests dos i, de fet, en funció 
d’ells hi podem relacionar les altes taxes d’atur i el cicle econòmic i el retorn. 
Els sistemes d’orientació tenen a veure amb el baix prestigi de la FP en el nos-
tre país i podreim parlar a bastament de les raons d’aquest desprestigi, però 
probablement trobariem que tot sistema productiu té la FP que li correspon o 
que el prestigi de la FP va molt lligat al valor que se li dona en el mercat de tre-
ball i a Catalunya aquest valor ha estat baix. L’estructura del final de la ESO és 
un problema al que s’intenta donar solució des de fa molts anys, ara han apare-
gut els Programes de FP Inicial, poden ser una solució? Finalment el tema de-
mogràfic ha estat una de les grans anomalies del nostre país, el creixement 
desmesurat de la inmigració en els anys de bonança econòmica pot ser va re-
soldre ncessitats perenptòries de ma d’obra en el sistema productiu però va 
crear enormes dificultats en el sistema educatiu que encara ara estem inten-
tant resoldre.

Anem a fer una petita reflexió sobre cada un d’ells i ens entretindrem més des-
prés en l’estructura del mercat de treball.

– El cost d’oportunitat: la insuficiència de beques provoca que els alumnes 
abandonin els estudis quan acaben el seu ensenyament obligatori per 
compensar els dèficits d’ingressos familiars. A Espanya es constata una 
baixa inversió en beques i, al mateix temps, una mala distribució territori-
al d’aquests fons: Catalunya surt particularment desfavorida. Més enda-
vant es fa una proposta sobre un sistema de beques compensatòries.

– El defecte estructural de la finalització de l’ESO: la impossibilitat de conti-
nuar estudis en el sistema reglat, si no s’obté el graduat en educació se-
cundària, provoca l’abandó de tots aquells alumnes que no tenen el títol. 
En els sistemes educatius de referència s’acostuma a donar opcions dins 
del mateix sistema als alumnes no graduats. Aquesta estructura provoca 
un increment real de l’abandó i al mateix temps unes males estadístiques 
en calcular l’indicador.

– Les altes taxes d’atur entre la població jove constitueixen un factor de 
desincentivación dels alumnes per continuar formant-se. (Aquest mateix 
factor es pot llegir en sentit invers, ja que actualment l’índex d’abandó 
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ha baixat precisament per la falta de sortida prematura cap al mercat de 
treball).

– El cicle econòmic i el retorn. Les dades constaten que en època de bo-
nança econòmica la qualificació acadèmica és menys determinant en 
l’ocupació que en èpoques de crisis. És per això que en els càlculs perso-
nals dels alumnes es considera que estudiar no surt a compte. En època 
de crisi es detecta un retorn dels alumnes als estudis i una valoració de la 
formació com a condició per ocupar-se. En qualsevol cas aquest és un 
tema fonamental a dia d’avui, els canvis en el mercat de treball són i se-
ran tan importants que la manera de valorar l’oportunitat dels estudis 
canviarà de forma radical.

– Els sistemes d’orientació en acabar l’ESO són clarament millorables. 
L’atractiu de l’oferta de Formació Professional de grau mitjà és baix. 
Les dades comparades de FP amb la resta de països de la UE demos-
tren la baixa tendència dels alumnes espanyols i catalans a cursar For-
mació Professional. El que confirma el diagnòstic de la falta d’atractiu 
que ofereix aquesta formació als nostres alumnes. D’altra banda, la FP 
és determinant per combatre l’abandó. Com més oferta de FP, menys 
abandó.

– La demografia: en les dades comparades es pot observar que en els úl-
tims anys el creixement d’alumnes més alt tant a nivell d’Espanya com a 
europeu és el que es dóna a Catalunya. Això comporta una complexitat 
alta que es veu incrementada pel fet migratori tenint en compte, sobre 
tot, com s’ha produït a Catalunya pel que fa especialment per la seva ra-
pidesa.

Els efectes del mercat de treball

L’estructura de la demanda del mercat de treball és, tal com hem dit varies ve-
gades, un dels factors més importants en el cas de Catalunya.

Seguim tenint una dada estratègica dolenta: l’atur i, especialment, l’atur jove. 
Malgrat que els resultats han millorat en els darrers anys, les dades no resistei-
xen una comparació amb les mitjanes europees del centre i nord del continent.
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Catalunya, 2017. Taxa d’atur (%)

2015 2016 2017

Total 18,6 15,7 13,4

De 16 a 24 anys 42,3 34,3 30,4

De 25 a 54 anys 16,5 14,2 11,8

De 55 anys i més 18,2 14,8 13,5

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta de població activa de l’INE.

En un espai en el que la mobilitat de treballadors és possible ens trobem amb 
regions europees on les taxes d’atur són pràticament menyspreables i en les 
que la composició demogràfica reclama la contractació de treballadors joves 
mentre que al nostre país hi segueix havent una població jove i formada, al 
menys en un percentatge important, que es troba a l’atur. La facilitat que te-
nen aquests altres països de la Unió per cooptar aquests treballadors joves for-
mats o, fins i tot, per quedar-sel’s quan intervenen en programes d’intercanvis 
a nivell Europeu, és molt alta i el risc de devaluació dels treballadors que es 
queden en el nostre país comença a ser (encara no ho és) una realitat.

Taula. Taxes d’atur en diferents països de la UE

Euro area (19 countries) 8,7 Spain 16,6

Euro area (18 countries) 8,8 France 9,3

EU (28 countries) 7,3 Italy 10,9

EU (27 countries) 7,3 Hungary 3,9

Czech Republic 2,4 Netherlands 4,4

Denmark 5,5 Austria 5,4

Germany 3,7 Poland 4,5

Ireland 6,4 Portugal 8,1

Greece 20,9 Romania 4,7

En qualsevol cas la dada de l’atur segueix venint correlacionada amb les dades 
acadèmiques, les persones amb baixa qualificació presenten uns índexs d’atur 
molt més alts que la resta malgrat que hi ha un percentatge important de per-
sones altament formades que tenen problemes per trobar feina a casa nostra 
perque no hi ha ofertes prou qualificades en el nostre mercat de treball.
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Taxa d’atur i formació de la població

Formació inferior a 2ª 
Etapa de ESO

Formació Equivalent a 
2ª Etapa d’ESO

Educació 
Superior

Total

Catalunya 18,5% 12,5% 6,8% 12,1%

Espanya 23,4% 15,1% 9,3% 15,8%

Font: Tasas de paro de la población de 25-64 años por sexo, comunidad autónoma, nivel de 
formación y año. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Una economia de baix valor afegit en coneixement absorbeix i demana treba-
lladors amb baixa qualificació acadèmica. Els alumnes deixen els estudis pre-
maturament per incorporar-se a un mercat de treball que no demana qualifica-
ció. Es pot fer una correlació entre les dades de formació de la població 
ocupada i la qualificació dels llocs de treball que ocupen. Com més ocupació 
d’alta qualificació, menys abandó. Catalunya es troba situada com a país d’ocu-
pació de baix nivell i això reverteix en l’abandó.

Ara bé, hi ha una relació directa entre una i altra variable, o és només una per-
cepció que intuitivament sembla confirmar-se. El treball de Miquel Puig pre-
sentat en l’anuari 2015 per la Fundació Jaume Bofill “Abandonament escolar 
prematur: molt més pull que push”, ens dona una informació important sobre 
aquesta possible correlació, fa una anàlisi del que ha passat en els darrers anys 
en el conjunt de la UE i constata com la possible correlació que es dona entre 
AEP i atur no és consistent en tots els paísos i que, en canvi, la correlació entre 
creació de llocs de treball de baixa qualitat i AEP sí que es produeix, identifi-
cant que a més llocs de treball de baix valor afegit en coneixement creats, més 
AEP es produeix.

En qualsevol cas, malgrat que els indicadors educatius ens donen unes dades 
francament correctes, hi ha elements estructurals que determinen tant l’efici-
ència del nostre sistema educatiu pel que fa als seus resutats com les possibili-
tats de creixement equilibrat en el nostre país. Tenim elements de fons que no 
es poden maquillar amb uns bons resultats d’indicadors.

Les beques com a una de les solucions a l’AEP

Vista la correlació que hi ha entre la crida que fa el mercat de treball cap els 
nostres joves poc qualificats i l’abandonament escolar prematur podem enten-
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dre que el “cost d’oportunitat” és una de les raons per les que els nostres jo-
ves abandonen els estudis.

Entendrem per cost d’oportunitat el cost que es deriva per a la unitat familiar 
del fet que un jove, que a partir dels 16 anys pot estar treballant, estigui estudi-
ant.

És clar que el cost d’oportunitat és més alt quan la necessitat de qualificació 
per incorporar-se al mercat de treball és més baixa o inexistent. Per això mer-
cats de treball amb baix valor afegit en coneixement poden provocar més 
abandonament derivat del cost d’oportunitat de les famílies.

Per tant no es tracta tant d’abaixar el cost dels estudis que pugui realitzar un 
jove a partir dels 16 anys (cosa que també s’haurà de fer) becant les taxes o 
ajudant a l’adquisició de material d’estudi, sino que es tracta de fer una aporta-
ció amb diners que “compensi” el salari que no rebrà el jove mentre estudia. Es 
tracta de treballar en una política de beques que pugui ser efectiva per a l’AEP.

Què és una beca i per a què serveix?

La política de beques i ajuts es dissenya essencialment per dos objectius gene-
rals:

Avançar en la Igualtat d’oportunitats: té a veure amb la possibilitat d’accés als 
estudis derivada essencialment de la pobresa, encara que hi poden haver al-
tres elements que dificultin l’accés als estudis com la llunyania de l’oferta (ne-
cessitat de transport). En definitiva han de ser beques que permetin els estu-
dis.

Estimular els estudis: té a veure amb els resultats. Per exemple, mitjançant es-
tímuls econòmics, es pot premiar l’èxit en les notes, de manera que s’estimuli 
l’excel·lencia en els estudis. Es pot estimular que els alumnes optin per opcions 
acadèmiques determinades (si manquen científics o si manquen operaris me-
cànics, per exemple, s’estimula la seva demanda).

El cas que estem proposant es troba entre els primers apuntats, la igualtat 
d’oportunitats en l’accés als estudis, que un jove no hagi de deixar d’estudiar 
per la manca d’ingressos en la seva unitat familiar.
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Naturalment les raons per les quals els joves abandonen estudis per l’efecte 
del cost d’oportunitat poden tenir els seus efectes molt aviat en el comporta-
ment del jove, la manca d’expectatives és una de les raons per les que sabem 
que els joves deixen d’estudiar i és clar que quan un noi o noia sap que haurà 
de deixar els estudis quan tingui 16 anys aquesta perspectiva no és per a ell un 
bon incentiu i, normalment, apareixen mals resultats acadèmics abans que es 
faci evident el problema del cost d’oportunitat, si s’aconseguís donar expecta-
tives positives a determinats segments de la població el seu capteniment res-
pecte a la continuitat d’estudis seria també molt més positiu.

Entenem doncs que la beca, que la podem conèixer com a beca compensatòria 
o beca salari, pot ser un bon instrument per a la lluita contra l’AEP.

Hem d’insistir amb la correlació directa de l’AEP amb l’atur en el nostre cas, 
podem veure que les dades de l’AEP han variat de la següent manera:

– AEP el 2008: 33,2%

– AEP el 2016: 18,0%

És probable que als 15 punts hi hagin contribuit les polítques departamentals. 
Però també ha estat gràcies a l’atur. No podem admetre que la única manera 
d’aconseguir reduir l’abandonament sigui incrementant l’atur.

La política de beques

La política de beques que ha practicat l’Estat espanyol, ja que es tracta d’una 
política centralitzada, ha estat dolenta i insuficient. De fet no ha resolt el pro-
blema de l’AEP a l’Estat espanyol en general i tampoc ha afavorit l’accés a estu-
dis d’alumnes amb baixos ingressos.

Ha estat, a més, una política perjudicial per a Catalunya ja que en conjunt rep 
menys del que li pertocaria per població.

Les dades generals es mostren en la següent taula on apareix la despesa en 
beques i la seva distribució a Catalunya.
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Taula 1. Distribució de les beques per nivells, import total i import que arriba 
a Catalunya i comparació amb el nombre d’alumnes per nivell.

Total Import 
beques

Import 
beques E.I. i 

Ob.

Import 
beques 

Post. Ob.

Import 
beques 

Universit.

Alumnes 
post 

obligatori

Alumnes no 
universitaris

MEC 1.457.064.000 85.975.500 477.414.200 893.677.500 1.401.378 8.101.473

Cata. 176.927.300 17.995.800 45.526.500 113.405.000 214.539 1.319.583

%Par 12,14 20,93 9,53 12,68 15,2 16,28

Podem observar que, pel que ara ens interessa, Catalunya té un 15,2% dels 
alumnes d’ensenyaments post obligatoris de tot Espanya i rep del muntant to-
tal de beques el 9,5%, cosa que representa un evident desequilibri.

Per analitzar els índex de pobresa a Catalunya tenim les següents taules:

Taula 2. Riesgo de pobreza con umbral nacional i regional 2015
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Taula 3. Riesgo de pobreza con umbral nacional i regional 2015

Fuente: El estado de la pobreza. seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y 
exclusión social en España 2009-2015.

Tal com es pot veure quan analitzem la pobresa relativa al conjunt de l’Estat 
veurem que Catalunya representa una regió rica amb un índex d’un 13,5 de po-
bresa davant la mitjana estatal del 19,5 o de regions com Andalusia amb un 
30,0, però quan mirem la pobresa relativa a la pròpia Comunitat podem obser-
var que els nivells s’igualen i que el 13 de Catalunya es converteix en un 19 i el 
30 d’Andalusia en un 20.

En les dues taules anteriors es pot veure que en dades absolutes, referides a la 
situació de tot l’Estat, l’índex de pobresa a Catalunya és molt baix, que és el 
que reflecteix la distribució de les beques.

És clar que el cost de la vida a Catalunya és molt més alt que a moltes altres re-
gions d’Espanya, per tant, al posar llindars uniformes per a tot l’Estat hi ha per-
sones que tenen baixos ingressos a Catalunya i, en canvi, a un altre lloc d’Espa-
nya (a Cadiz, per exemple, la provincia amb més becats d’Espanya), els seus 
ingressos els permetrien un poder adquisitiu més alt.

Per exemple: una beca de quantitat fixa proporciona 1.500€ i per a aconse-
guir-la una família de tres components (Mare, Pare i Fill) ha de tenir un llindar 
salarial màxim de 10.606€.
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És evident que a casa nostra una família que ingressa poc més del salari mínim 
en total, no enviarà el seu fill a estudiar FP o Universitat amb un “estímul” de 
1.500€, aquestes famílies necessiten més que aquests diners per poder sobre-
viure.

Això vol dir que famílies que estarien en condicions salarials de demanar una 
beca a Catalunya no la poden demanar perque, encara que la obtinguèssin, no 
els serviria per poder donar estudis al seus fills, donat que el cost de la vida a 
Catalunya no quedaria compensat pel valor de la beca rebuda.

Podem pensar, per tant, que moltes de les persones que haurien de rebre beca 
a Catalunya no la reben perque ni tan sols la demanen, no pot entrar en les se-
ves expectatives poder accedir a una ajuda que no els resoldrà la seva situació.

Entretant els alumnes catalans abandonen el sistema educatiu en base a la 
competència que els fa el sistema productiu oferint llocs de treball poc qualifi-
cats a joves que estan estudiant i, des de l’Administració, no existeixen instru-
ments vàlids per intentar mitigar l’efecte.

Una beca compensatòria

L’establiment d’una beca compensatòria podria entrar, tal com hem vist, en la 
solució dels problemes d’abandonament escolar prematur.

Si ara l’abandonament es situa al voltant del 18% podem pensar que d’una co-
hort d’alumnes que esta constituida per uns 68.000 alumnes a quart d’ESO, un 
18% (percentatge d’AEP actual) serien objecte possile de rebre una beca com-
pensatòria, encara que un percentatge, que hauriem d’estimar, no abandoni 
estudis per cost d’oportunitat, sino que ho faci per altres raons que no son re-
solubles mitjantçant una aportació econòmica.

Hem de tenir present també l’efecte que poden fer sobre els alumnes de 
postobligatòria les aportacions que fa el MEC i que representen, tal com hem 
vist, el 9,5% del seu pressupost, uns 45,5 M€.

La beca hauria de tenir una durada de dos anys (la durada d’un Cicle de FP o del 
Batxillerat) i hauria de conduir tant al mon del treball com a la Universitat, tot 
suposant que el mon del treball ha dissenyat sistemes per incorporar als seus 
contingents persones preparades professionalmet.
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Com a exercici merament especulatiu podriem calcular el cost que podria re-
presentar la implantació d’una beca d’aquestes característiques.

Alumnes que abandonen: 68.000x18/100= 12.200

D’aquests suposem que poden ser susceptibles de beca un 50%: 6.100

Podriem estimar el valor de la beca en la meitat del salari mínim, 4.500€.

Representa en total: 4.500x6.100= 27,4 M€/any

Per dos anys: 27,4x2=54,9 M€

Un 0,88% del pressupost d’Educació de la Generalitat.

L’exercici és purament especulatiu i el total és, certament, elevat, però això 
podria reduir l’abandonament escolar i situar-lo al voltant del 10% que hauria de 
ser l’objectiu final per homologar-nos amb els paísos capdavanters de la UE.
 

001-548 ponenciasEIX5.indd   71 24/07/2018   10:24:18



001-548 ponenciasEIX5.indd   72 24/07/2018   10:24:18



73

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ 
DUAL: CAP A UN MODEL INTEGRAT PER A 

L’OCUPACIÓ JUVENIL

Esteban Sastre
Director del Departament d’Economia i Empresa  

de l’Institut de l’Empresa Familiar

Rodrigo Rebollar
Economista

Ana Alegret
Economista

Abstract

Durant molts anys Espanya ha arrossegat un problema estructural de desocupació 
que s’ha agreujat durant la crisi, però que ha restat latent en els moments de recu-
peració. És un problema generalitzat però especialment alarmant en el cas dels jo-
ves, tant per l’elevat percentatge que representa (un 36% entre els 15 i els 24 anys) 
com per les conseqüències que té sobre l’assignació de recursos i l’eficiència econò-
mica o els problemes socials que genera.

En aquest article s’analitza la desocupació juvenil des de la perspectiva de la qualifi-
cació del capital humà, com un dels principals factors de competitivitat i benestar 
social d’un país. Aquest fet no és nou, però adquireix un major protagonisme en un 
entorn de globalització i digitalització, i on processos com la terciarització de l’eco-
nomia, l’envelliment de la població i la creixent qualificació a nivell mundial deter-
minen el desenvolupament de l’economia del coneixement o la indústria 4.0.

Tendències internacionals

Un dels principals efectes de la globalització és la convergència econòmica, 
tant en termes de PIB com d’ocupació. Mentre l’aportació del primer en països 
en vies de desenvolupament suposava un 20,7% a l’any 2000, al 2017 va ascen-
dir al 39,8%, pràcticament el doble. D’altra banda, des de l’any 2000, s’han cre-
at en el món 675 milions de llocs de treball, un 25,8% més, fins a assolir els 3.290 
milions d’ocupats al 2017. Mentre a la Unió Europea s’han creat 17 milions, als 
Estats Units han sigut 14 milions. Les regions on més ha crescut l’ocupació en 
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termes comparatius han sigut l’Àfrica, amb 170 milions, cosa que suposa un in-
crement del 63% entre el 2000 i el 2017, o Iberoamèrica, amb 84 milions, un 
41,5% més.

Taula 1. Distribució regional de l’ocupació mundial. Milers d’empleats

2000 2017 Variació  
2000-2017

Variació percentual 
2000-2017

Àfrica 270.397 441.058 170.661 63,1%

Amèrica 361.555 463.649 102.093 28,2%

Estats Units 142.078 155.876 13.798 9,7%

Iberoamèrica 204.376 289.143 84.767 41,5%

Estats Àrabs 25.800 49.404 23.603 91,5%

Àsia i Pacífic 1.594.565 1.931.953 337.388 21,2%

Xina 703.763 772.450 68.686 9,8%

Índia 387.746 502.503 114.757 29,6%

Japó 63.854 62.866 -988 -1,5%

Europa i Àsia Central 362.209 403.832 41.622 11,5%

UE-28 207.838 225.203 17.365 8,4%

Món 2.614.526 3.289.895 675.369 25,8%

Font: OIT.

A més, és interessant comprovar el major dinamisme del sector serveis, que 
creix un 49,7% (1.635 milions de llocs de treball), vers el 21,5% de la indústria 
(709 milions) i el 28,8% de l’agricultura (946 milions).
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Gràfic 1. Distribució de l’ocupació mundial per sectors (milers)

Font: OIT.

Per tant, els països en desenvolupament guanyen pes sobre el PIB mundial des 
de l’any 2000, cosa que es posa de manifest en l’ocupació, però especialment 
en la productivitat, com s’observa sobretot a la Xina, on el PIB per ocupat s’ha 
multiplicat per nou des de l’any 2000.

Gràfic 2. Evolució del PIB per ocupat. Base 100 = any 2000

Font: Organització Mundial del Treball i Fons Monetari Internacional.
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La competència és creixent tant pel major nombre de persones treballant com 
per la seva major productivitat derivada de les noves tecnologies, la terciaritza-
ció o l’increment de qualificació. Així, per exemple, a la Unió Europea s’observa 
un increment del percentatge d’ocupats amb alts nivells de qualificació que ar-
riba fins al 31% del total, enfront del 21% d’aquells amb baixa qualificació, per-
centatges que a l’any 2000 eren del 22% i el 30,5%, respectivament. El capital 
humà es converteix així en un factor econòmic cada cop més decisiu, i el gran 
element diferencial en termes de competitivitat.

Gràfic 3. Evolució de la població activa de la Unió Europea (UE-28) per nivell 
de qualificació

Font: Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP).

El mercat de treball espanyol: desajust entre l’oferta i la demanda

L’anàlisi d’Espanya ha de fer-se, per tant, en aquest nou context internacional, 
en el qual les economies en desenvolupament convergeixen i accedeixen a les 
noves tecnologies en condicions similars a les dels països desenvolupats, i 
compten cada cop amb una major capacitat de competir en els mercats inter-
nacionals.

La situació d’Espanya, com dèiem, mostra un elevat nivell de desocupació juve-
nil que, sorprenentment, conviu amb les dificultats de les empreses per trobar 
personal qualificat als requeriments de les noves ocupacions. Cada cop hi ha 
menys joves al mercat de treball i els que estan disposats a treballar presenten 
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una preparació que no es correspon, en moltes ocasions, amb les necessitats 
de les empreses.

El menor nombre de joves és conseqüència, en primer lloc, del problema de-
mogràfic. S’ha passat de 6 milions de joves entre 15 i 24 anys a l’any 2000 a 4,5 
milions al 2016, un 26% menys, tal i com mostra la caiguda del gràfic 4.

Gràfic 4. Evolució de la població entre 16 i 24 anys, % sobre la població total

Font: Institut Nacional d’Estadística.

Segon, per la reducció de la població activa juvenil, que ha passat de 2,5 mili-
ons al 2000 a 1,4 milions al 2016, un 42% menys. A més de per la qüestió demo-
gràfica, per un menor nombre de persones que compaginen feina i estudis. 
Mentre al 2005 hi havia 489.000 joves que treballaven i estudiaven, al 2017 
aquesta xifra s’ha reduït a 276.000. Així, la taxa d’activitat dels joves al 2017 va 
ser del 36,9%, una de les xifres més baixes de tota Europa. Sens dubte, l’elevat 
nivell de desocupació juvenil és un desincentiu a buscar feina, per tant hi ha un 
efecte circular negatiu.
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Gràfic 5. Taxa d’activitat de la població jove (16-24) per països europeus 
(2016)

Font: Eurostat.

D’altra banda, la preparació dels joves no s’adequa, en part, a les necessitats 
de les empreses, a causa d’un problema tant d’informació sobre les opcions 
professionals com de la qualitat de la formació. Com a conseqüència de la falta 
d’orientació professional i de la qualitat formativa, ens trobem amb una certa 
polarització en la qual existeix un elevat nombre de joves que abandonen els 
seus estudis i que tampoc treballen i altres que adquireixen titulacions de grau 
superior per a llocs de feina que no requereixen tal nivell de qualificació.

En efecte, Espanya ocupa el segon lloc en abandonament escolar a nivell euro-
peu, només superada per Malta (el percentatge de joves que deixa d’estudiar 
després de l’ESO ascendeix al 18,5% del total). Som el quart país de l’OCDE amb 
major nombre de joves que ni estudien ni treballen (un de cada cinc joves espa-
nyols entre 20 i 24 anys ni estudia ni treballa), i comptem amb un percentatge 
elevat de joves que abandonen els seus estudis professionals: la taxa d’aban-
donament dels universitaris en el primer any va ser del 22,5% al 2015, mentre 
que 2 de cada 3 alumnes de Formació Professional no van obtenir el seu títol, 
tal i com veiem al gràfic 6.
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Gràfic 6. Percentatge de titulats en Formació Professional respecte el total 
de matriculats

Font: Ministeri d’Educació.

Alhora, en relació amb altres països de la UE, existeix un elevat nombre d’uni-
versitaris en comparació amb els graduats de Formació Professional, cosa que 
explica que el mercat de treball a Espanya no sigui capaç d’absorbir l’elevat 
nombre de llicenciats i genera algunes de les majors taxes de sobrequalificació 
de la Unió Europea. En el sector serveis, per exemple, la sobrequalificació és 
del 64% i en el sector industrial, del 50%.

Gràfic 7. Nivell de sobrequalificació en el sector serveis

Font: Eurostat.
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Gràfic 8. Nivell de sobrequalificació en el sector industrial

Font: Eurostat.

La sobrequalificació genera frustracions personals i un alt nivell d’ineficiència 
del sistema, amb elevats costos per a l’Administració Pública. Probablement, 
una de les raons que expliquen l’elevat nivell de sobrequalificació és la falta 
d’una oferta de formació de qualitat intermèdia, és a dir, d’una formació pro-
fessional de qualitat actualitzada i adaptada a les necessitats del mercat. Això 
explicaria la seva menor reputació i el fet que un gran nombre d’estudiants es 
decanti per estudiar una carrera universitària.

L’origen del problema es concentra, per tant, en la qualitat de la formació, se-
guida de la falta d’orientació professional adequada que permeti als joves es-
collir en funció de les seves habilitats, talent i les demandes del mercat. Aques-
ta falta de coneixement sobre l’oferta i els itineraris de formació explica que 
un percentatge elevat d’aquells que inicien una carrera universitària no esti-
guin satisfets amb la seva elecció. Així, segons l’Enquesta d’Inserció Laboral de 
l’INE, el 10% afirma que no tornaria a realitzar estudis universitaris, i el 90% res-
tant, que sí ho faria, un 30% estudiaria una altra carrera. També explica, en part, 
l’existència d’un elevat percentatge d’universitaris en comparació amb estudi-
ants de Formació Professional, en relació amb altres països europeus amb me-
nors taxes de desocupació juvenil. Segons dades de l’OCDE, al 2016, el percen-
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tatge de joves entre 25 i 34 anys que havien cursat Formació Professional en la 
seva etapa secundària a Alemanya era del 88%, a Àustria del 84%, a França del 
74% i a Espanya del 45%, tal i com posa de manifest el següent gràfic.

Gràfic 9. Percentatge de població entre 25 i 34 anys segons l’orientació dels 
estudis realitzats durant secundària (2016)

Font: OCDE.

Els problemes derivats de la formació tenen el seu reflex en les dificultats de 
les empreses espanyoles per trobar personal qualificat que, segons el Banc 
Central Europeu, s’ha multiplicat per tres en els últims cinc anys (vegeu gràfic 
10). De la mateixa manera, segons ManpowerGroup, el 26% de les empreses 
tenen dificultats per trobar personal que s’ajusti a les seves necessitats. Per 
tant, gran part del problema es troba en l’oferta, en la formació dels joves, que 
no s’està ajustant a les necessitats de la demanda, és a dir, als perfils professio-
nals que necessiten les empreses.
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Gràfic 10. Principal problema al qual s’enfronten les empreses espanyoles

Font: Banc Central Europeu. Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE).

Hi ha tres elements que les companyies tenen en compte a l’hora de seleccio-
nar nou personal, i que, d’acord a l’enquesta realitzada als més de 500 em-
presaris familiars assistents al Congrés de l’IEF de Toledo de 2017, es resumei-
xen en: actitud, habilitats personals i capacitats tècniques. Quan les empreses 
contracten algú, volen que tingui capacitats tècniques, però, sobretot, volen 
algú amb actitud, amb ganes d’aprendre, de treballar, que valori la possibilitat 
de treballar en un lloc amb projecció, amb ganes d’aportar al projecte, i amb 
habilitats personals com la capacitat de resoldre problemes, amb ganes de col-
laborar, amb creativitat, etc. Per això, valors com la cultura del treball, de l’es-
forç, el compromís, etc., elements que caracteritzen a l’empresa familiar, son 
factors determinants en l’evolució personal de les persones.
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Gràfic 11. Factors considerats com més rellevants per a la incorporació de 
nou personal per part de les empreses del Instituto de la Empresa Familiar

Font: XX Congreso Anual del Instituto de la Empresa Familiar.

D’acord amb l’informe Escasez de Talento de ManpowerGroup, un dels aspec-
tes que més es valora pels empresaris és l’experiència i és el principal motiu pel 
qual les empreses tenen dificultats per trobar personal que s’adapti a les seves 
necessitats. D’aquesta manera, es percep que la formació ha d’incloure major 
experiència pràctica que faciliti la incorporació dels joves al mercat de treball. 
Adaptar la formació a les necessitats de les empreses és invertir en qualitat, és 
apropar els centres de formació especialitzats als centres de producció i d’in-
vestigació (I+D+i), és fidelitzar als treballadors escoltant-los i millorant les se-
ves condicions formatives i, per tant, laborals; és, en definitiva, integrar la for-
mació a la cadena productiva per a millorar els resultats a llarg termini, a la 
vegada que es contribueix a una millor assignació de recursos.

La Formació Professional Dual com a model integrat de formació cap a 
l’ocupació juvenil

El Reial Decret 1529/2012 va establir les bases de la Formació Professional Dual 
com una nova modalitat dins de la formació professional que combina proces-
sos d’ensenyament i aprenentatge en l’empresa i en el centre de formació. 
L’FP Dual incorpora una sèrie de característiques contrastades en altres països 
que fan d’ella un bon sistema per a la preparació dels joves al mercat laboral. 
En aquells països on existeix, la desocupació juvenil és molt més reduïda, com 
és el cas d’Alemanya (7%), Àustria (11%) o Dinamarca (12%).
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Gràfic 12. Taxa de desocupació juvenil

Font: Eurostat.

Actualment, existeixen en el nostre país un total de 23.919 alumnes d’FP Dual 
per al curs 2016-2017, repartits en 894 centres de formació, el que representa 
un 2,8% dels alumnes de la Formació Professional total. Hi ha un gran marge 
per a potenciar la implantació d’aquest sistema, i sembla un bon moment per a 
reflexionar sobre com dur-ho a terme, de manera que tots els agents implicats 
–joves, empreses i Administració Pública– vagin de la mà i s’incorpori el major 
nombre de col·laboradors possibles. És necessari trobar un model flexible, sen-
zill, amb capacitat d’adaptar-se a les necessitats canviants de les empreses, 
amb autonomia de gestió dels centres, i amb un grau elevat de comunicació 
fluida entre els demandants de treball, orientadors, formadors, tutors i joves.

El nostre teixit productiu es caracteritza per un elevat nombre de petites em-
preses, motiu pel qual el model hauria d’estar adaptat a elles. Sense la incorpo-
ració de les pimes i dels autònoms serà molt difícil fer del sistema dual el princi-
pal model d’FP. L’èxit d’aquest objectiu depèn de la simplicitat per incorporar 
els joves a les empreses, així com de la capacitat de les associacions sectorials 
o regionals per a col·laborar amb els tràmits i avaluacions de resultats.

L’avaluació dels sistemes de formació professional ha de ser una constant per 
aprendre i millorar un model que està començant. L’eficiència en l’ús dels re-
cursos públics contribueix a una major estabilitat i sostenibilitat de les finances 
públiques, així com a una millora de la productivitat i del potencial de creixe-
ment econòmic.

001-548 ponenciasEIX5.indd   84 24/07/2018   10:24:19



85

Esteban Sastre, Rodrigo Rebollar i Ana Alegret

L’orientació de la formació cap al món empresarial o al mercat de treball és 
beneficiosa per a totes les parts implicades. Des del punt de vista del individu 
que busca feina, suposa un augment de la seva ocupabilitat, gràcies a una ma-
jor capacitació, un increment dels seus coneixements pràctics i una millor ade-
quació a les necessitats del mercat. Des del punt de vista de l’empresa, implica 
una millora de la productivitat dels treballadors que repercuteix en un aug-
ment de la competitivitat del teixit empresarial i del conjunt de l’economia. I, 
des del punt de vista del professorat/tutors, millora la seva motivació i els per-
met un major contacte amb la realitat de les empreses.

Il·lustració 1. Agents implicats en el procés de formació.

 

 

 

 

Orientador 
professional 

(INFORMACIÓ) 

Jove 
Administració 

pública 
Empreses 

Centre de formació/ 
Professors y tutors 

(FORMACIÓ) 

Per acabar, en aquest article es volen proposar algunes mesures de caràcter 
conceptual que pretenen millorar la qualitat del procés de formació, enfocat 
en la Formació Dual com una nova modalitat amb gran potencial per a millorar 
la qualitat del sistema actual gràcies a la seva major vocació pràctica, en col·la-
boració amb les empreses, i on l’experiència, un dels elements més valorats, és 
un dels principals eixos d’actuació (aprendre fent). Algunes de les propostes 
sobre les quals es vol incidir de forma especial són la necessitat de millorar la 
informació disponible, que contribueixi a facilitar una millor orientació profes-
sional, impulsar la col·laboració publicoprivada en els centres de formació, una 
major inversió en el professorat i involucrar les pimes amb la finalitat d’aug-
mentar la capil·laritat del model i abastar el major nombre d’alumnes possible.
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La Formació Professional Dual apareix com un sistema amb multitud d’efectes 
positius, que requereix temps per a la seva implantació i absorció com a part 
de la nostra cultura empresarial i administrativa. En la mesura que més empre-
ses es vagin incorporant a participar d’aquesta modalitat de formació, hi haurà 
cada cop més joves millor preparats, per als qui augmentaran les oportunitats 
de trobar un lloc de treball i, potser, puguem assolir en uns anys els percentat-
ges de països que avui han de ser una referència.
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Abstract

Des del punt de vista de l’acompliment professional, vivim inequívocament en la so-
cietat de l’aprenentatge. Les previsions publicades per la UE en la seva Estratègia 
2020 indiquen que el 40% de les noves ocupacions tindran en el futur una gran exi-
gència de coneixement específic i d’autonomia professional i que la majoria dels ofi-
cis existents en l’actualitat hauran d’adaptar-se a transformacions que requeriran 
una permanent adequació de les persones ocupades en ells. En aquest context, la 
formació de les persones es converteix en una necessitat peremptòria per a elles 
mateixes, per a les empreses i per a la societat en el seu conjunt. Per tant, el sistema 
de formació professional és un element essencial per articular l’adaptació en el mo-
del productiu, en la doble perspectiva de la competitivitat empresarial i de la millora 
quantitativa i qualitativa de l’ocupació.

Proposem aquest document ja que la transcendència del sistema de la Formació 
professional i professionalitzadora requereix una reflexió profunda, un consens am-
pli i una sòlida perspectiva estratègica, com a premisses per a una futura i necessària 
reforma.

Introducció

Des del punt de vista de l’acompliment professional, vivim inequívocament en 
la societat de l’aprenentatge. Les previsions publicades per la UE en la seva Es-
tratègia 2020 indiquen que el 40% de les noves ocupacions tindran en el futur 
una gran exigència de coneixement específic i d’autonomia professional i que la 
majoria dels oficis existents en l’actualitat hauran d’adaptar-se a transformaci-
ons que requeriran una permanent adequació de les persones ocupades en ells.

En aquest context, la formació de les persones es converteix en una necessitat 
peremptòria per a elles mateixes, per a les empreses i per a la societat en el 
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seu conjunt. Per tant, el sistema de formació professional (d’ara endavant, FP) 
és un element essencial per articular l’adaptació en el model productiu, en la 
doble perspectiva de la competitivitat empresarial i de la millora quantitativa i 
qualitativa de l’ocupació.

El World Economic Forum (WEF) elabora anualment un Índex de Capital Humà 
basat en la mescla de ràtios de sistema educatiu-formatiu al costat de les del 
mercat laboral per esbrinar el grau d’aprofitament del capital humà i de prepa-
ració de la força laboral d’un país per enfrontar-se als reptes econòmics. En el 
seu informe de 2016, Espanya passa del lloc 41è al 45è, i se situa per darrere de 
països com Kazakhstan, Portugal, Romania o Grècia, i en el penúltim lloc dels 
membres de la Unió Europea. La persistent taxa de desocupació, especialment 
el juvenil i la constatació que gairebé la meitat de la població activa espanyola 
manca de qualificació bàsica que reflecteix l’EPA posen també de manifest que 
el nostre sistema d’FP no compleix adequadament la seva comesa.

En aquest sentit, els mediocres resultats de l’ocupació i la feblesa de qualifica-
ció global de la població activa són simples indicadors de defectes conceptuals 
i estructurals en el nostre sistema educatiu-formatiu. Sigui quin sigui l’àmbit 
competencial o territorial, segueix predominant una visió escolar o educativa 
de l’FP, més preocupada per la regulació de la formació com una fi en si matei-
xa que per la seva relació simbiòtica amb la producció i l’ocupació. Com a con-
seqüència, és testimonial el paper assignat a les empreses i les seves necessi-
tats enfront de la preponderància dels centres o de les entitats de formació. 
Segueix imposant-se una visió burocràtica i administrativa de l’FP sobre la flexi-
bilitat que precisa la compatibilització de la formació i el treball.

Precisament per això, sorprèn l’escàs debat social, econòmic o polític sobre els 
grans objectius de qualificació de la població activa del país. Sobretot en com-
paració d’altres assumptes d’actualitat econòmica que, sent rellevants, afec-
ten la competitivitat i l’ocupació en molt menys que un sistema d’FP veritable-
ment eficient. L’absència d’objectius estratègics de la qualificació professional 
fa que tampoc es qüestioni el finançament necessari per aconseguir-los, ni els 
aspectes essencials per a la seva consecució, com el paper de les empreses en 
els processos d’aprenentatge o en l’avaluació, reconeixement i acreditació de 
la competència adquirida a través de l’experiència laboral, o la relació del nos-
tre sistema d’FP amb l’espai europeu d’educació superior i, per tant, amb l’àm-
bit universitari. De fet, malgrat l’evidència de la dificultat de l’accés a la primera 
ocupació, del dèficit de qualificació i de la seva correlació amb la desocupació 
massiva i estructural, fa més d’una dècada, des de l’aprovació de la Llei Orgàni-
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ca 5/2002, que no s’explicita la necessitat d’integrar el sistema d’FP per articu-
lar-ho coherentment amb l’organització del mercat de treball i les necessitats 
del sistema productiu. I han transcorregut gairebé dues dècades, des del 2n 
Programa nacional d’FP, sense que es formulin objectius estratègics comuns i 
concertats per al conjunt de l’FP.

A diferència d’altres països europeus que han reaccionat amb una profunda 
reflexió sobre la idoneïtat del sistema educatiu-formatiu, la reforma de l’FP 
amb prou feines apareix al debat polític en relació amb la superació de la crisi 
econòmica, la reforma del mercat laboral o els canvis necessaris en el sistema 
productiu. Tampoc ha estat una qüestió principal en la negociació col·lectiva, 
encara que el recent III Acord Nacional sobre Negociació Col·lectiva publicat el 
20 de juny de 2015 contempla algunes referències noves. Per comprendre mi-
llor aquesta absència de debat de fons sobre la formació, cal comparar-ho amb 
el procés de debat polític-social i amb el contingut de la recent reforma fran-
cesa en la Llei sobre la formació professional, ocupació i democràcia social (llei 
núm. 2014-288 de 5 de Març, publicada en el JO de 6 febrer de 2014). Aquesta 
reforma aclareix les expectatives dels destinataris i articula els resultats espe-
rats del sistema d’FP en els seus elements essencials: la seva visió integral en 
forma de sistema, el seu valor econòmic, la seva vinculació amb l’ocupació, es-
pecialment amb l’accés inicial i les polítiques d’activació, la seva relació amb el 
diàleg social reforçat sobre formació i competències professionals, la seva con-
creció en instruments i procediments necessaris com el compte personal de 
formació, la convalidació dels coneixements adquirits per l’experiència profes-
sional, la preparació operativa a l’ocupació individual i col·lectiva, la formació 
dirigida a col·lectius concrets de treballadors i la relació amb contractes forma-
tius mitjançant un enfocament dual, ja sigui a través d’un contracte únic d’in-
serció, amb dependència d’estructures d’inserció o amb contracte d’aprenen-
tatge. Coherentment, la nova llei francesa reforma la taxa d’aprenentatge i el 
model de finançament i de responsabilitat de tots els organismes finançadors 
de l’FP en funció de les formacions que financen.

La transcendència del sistema d’FP requereix una reflexió profunda, un con-
sens ampli, una sòlida perspectiva estratègica, com a premisses de la seva re-
forma. Requereix també que es concerti amb els representants empresarials i 
sindicals, ja que el centre d’una veritable reforma de l’FP hauria de ser la seva 
relació amb l’ocupació, essencialment a través de fórmules contractuals espe-
cífiques que generalitzin l’aprenentatge dual, de l’acreditació de la competèn-
cia a través de l’experiència laboral i de la seva coherència amb l’organització 
del treball i la negociació col·lectiva. Aquest canvi d’enfocament hauria de per-
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metre una major inversió en formació per part de les empreses i dels mateixos 
treballadors, avançant cap a fórmules de cooperació publicoprivades, cap a la 
distribució de la responsabilitat de finançament en raó del tipus de formació 
que es realitzi i de qui capitalitza els seus resultats. La conjuntura d’un creixe-
ment econòmic previsible en els propers anys és una nova oportunitat per a 
això. Des d’aquesta perspectiva, l’objecte d’aquest document és formular una 
reflexió sobre l’evolució desitjable del sistema d’FP perquè pugui complir les 
seves finalitats: contribuir a la competitivitat del nostre sistema productiu i als 
objectius quantitatius i qualitatius de l’ocupació de la població activa.

I. ANÀLISI DE CONTEXT

Malgrat l’avanç que va suposar l’aprovació de la L.O. 5/2002, de 19 de juny, de 
les qualificacions i l’FP, l’enfocament conceptual i estratègic de la nostra FP no 
pot considerar-se homologable al dels països europeus de referència a la vista 
d’alguns dels seus trets característics:

• Des del punt de vista administratiu, coexisteix una formació professional 
“educativa”, com si això fos possible, i una altra “laboral”, suposada-
ment referides a dos títols competencials diferents, gestionades per de-
partaments diferents, i amb mitjans i instruments d’acreditació alterna-
tius. Cap d’elles ha generat una simbiosi real entre les empreses i els 
centres de formació. A diferència d’altres països del nostre entorn, l’FP 
dual encara és testimonial, i també ho és el reconeixement de la compe-
tència adquirida a través de l’experiència laboral.

• Des del punt de vista dels objectius de la formació, no es diferencia amb 
claredat la formació genèrica/general de l’específica, per seguir l’esque-
ma conceptual bàsic que va introduir al seu moment el Reglament (CE) 
núm. 68/2001 de la Comissió, de 12 de gener de 2001, relatiu a l’aplicació 
dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes a la formació (ja derogat). 
Això contribueix a la confusió de les iniciatives d’FP, tant en l’àmbit labo-
ral com en l’educatiu, i difumina la responsabilitat dels actors formatius, 
ja que no s’identifica amb claredat quin és l’objectiu de cada tipus de for-
mació i qui capitalitza els seus resultats i, per tant, qui ha de ser el princi-
pal responsable del seu finançament i presa de decisions.

• Des del punt de vista de la seva articulació amb l’ocupació, tota l’FP es 
configura com un entorn previ i aliè a aquesta. Ja sigui en el cas educatiu, 
ja sigui en el laboral, el procés d’aprenentatge de la nostra FP pivota so-
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bre els centres o les entitats de formació, en lloc de fer-ho sobre les em-
preses, és a dir, sobre els centres de producció i treball, com correspon-
dria al concepte característic de l’FP d’“aprendre fent”. L’articulació 
entre el sistema d’FP i l’organització del treball (classificació professio-
nal, contractes, negociació col·lectiva, etc.) és feble, igual que la gover-
nança social del sistema.

• No existeix una planificació global d’objectius de qualificació i ocupació. 
Per tant, tampoc existeix una avaluació integral dels processos i els resul-
tats del conjunt de l’FP.

• El sistema d’FP, en la mesura en què pugui considerar-se com a tal, no ha 
aconseguit resoldre satisfactòriament l’accés a la primera ocupació, la 
qual cosa es reflecteix en una taxa extraordinàriament elevada de deso-
cupació juvenil, al voltant del 44% d’atur entre menors de 25 anys (EPA 4t 
trimestre 2017, IDESCAT) de la població activa en el grup d’edat dels me-
nors de 25 anys. El 10% dels aturats (399.000 persones, EPA 4t trimestre 
2017, Idescat) mai ha treballat; 2 de cada 3 dels aturats sense experiència 
laboral són menors de 25 anys (64,6% EPA 4t trimestre 2017, Idescat) i 8 
de cada 10 (uns 400.000) són menors de 30 anys.

Resulta evident la relació entre el nivell de qualificació i l’ocupabilitat de les 
persones. En termes globals, és també evident la relació de les manques de 
qualificació de la població activa amb la nostra elevada taxa de desocupació, 
com demostren els estudis publicats referents a aquest tema (“Sistema educa-
tiu i capital humà a Espanya”, Consell Econòmic i Social; “La Formació Professi-
onal a Espanya. Cap a la societat del coneixement”, Oriol Homs, Obra Social ”la 
Caixa”, entre altres).

Aquesta situació i, sobretot, aquests mediocres resultats en termes de qualifi-
cació professional i ocupació alerten sobre certs defectes conceptuals i regula-
toris. Centrarem la nostra anàlisi en set d’aquests elements perquè, donada la 
seva naturalesa, condicionen des de la base qualsevol pretensió de reforma. 
Precisament per això, és imprescindible identificar-los i reconduir-los perquè 
aquesta pugui ser viable i eficient:

A. La predominança de la visió educativa.

B. La falta de perspectiva econòmica.

C. La resistència a la integració sistèmica.

D. La negació de la formació com a activitat econòmica.
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E. L’absència d’objectius.

F. La falta de governança social.

G. La inadequació del sistema de finançament.

A. La predominança de la visió educativa

La formació només és “professional” si està referida a la producció i a l’ocupa-
ció, que és l’àmbit en el qual es defineix, es requereix, s’adapta, s’avalua i es 
retribueix la competència professional, referent i objectiu d’aquest tipus singu-
lar d’aprenentatge. En aquest sentit, convé tenir present que existeix una dis-
tinció conceptual entre “educació” i “formació”, que s’accentua en el cas de la 
“formació professional” i que ens alerta que tots dos conceptes no han de 
confondre’s.

Perquè l’aplicació de l’enfocament “educatiu” al conjunt del sistema de forma-
ció professional és una de les causes del nostre dèficit de competitivitat, de la 
taxa de desocupació, especialment de la desocupació juvenil, i de la devaluació 
salarial. En la nostra opinió, l’enfocament predominantment educatiu és un de-
fecte sistèmic i, per tant, és comú a tots els subsistemes i modalitats de la nos-
tra FP, tant en la que es gestiona des de l’Administració educativa com en la 
denominada formació professional per a l’ocupació (FPE) o en la formació pro-
fessional superior que es realitza en l’àmbit universitari.

En la nostra opinió, aquesta confusió de base deriva a parts iguals d’una pre-
ponderància de l’acadèmic sobre el laboral i d’un cert desconeixement de la 
realitat productiva. També d’un predomini de la visió pública sobre la privada i 
dels criteris polític-administratius sobre els empresarials i productius. En qual-
sevol cas, la coherència i l’èxit d’un sistema de formació professional requerei-
xen d’una certa comprensió de la producció, de l’ocupació i de les relacions 
econòmiques i laborals que ho condicionen. Com després veurem, requereix 
també d’una percepció del valor econòmic que té l’FP pel seu impacte en la in-
novació, en la recerca aplicada i en la competitivitat, que és la base del creixe-
ment econòmic sostenible i, per tant, de la quantitat i qualitat de l’ocupació. 
Aquesta transcendència és la que converteix l’FP en un element estratègic en 
tots els països desenvolupats i la que reclama una reforma en profunditat 
quan, com succeeix en el cas espanyol, aquest element no respon adequada-
ment.
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L’FP no està degudament articulada amb el mercat laboral, ni s’interpreta com 
un procés dinàmic associat a l’ocupació mitjançant fórmules contractuals i 
acords col·lectius que ho facilitin i impulsin. Per això, afirmem que l’orientació 
normativa de l’FP, inclosa la que gestiona l’Administració laboral, segueix sent 
“escolar” o “educativa” per la seva organització i per la pretensió de proveir 
un “catàleg d’especialitats” i una acreditació de tipus acadèmic, sigui un títol 
o un certificat de professionalitat, que es deriva pràcticament íntegrament de 
processos d’aprenentatge formals que es desenvolupen al marge de l’acompli-
ment professional/laboral.

Aquest enfocament prelaboral resulta comprensible en l’FP bàsica. Però no ho 
és en l’FP específica, que no solament requereix de l’aprenentatge pràctic en 
el context de treball, sinó que ha de resoldre la compatibilitat de la formació i 
l’ocupació per no convertir-se en un fre en l’accés a l’ocupació, particularment 
per als joves, i per garantir l’adquisició de competències adaptades a l’entorn 
productiu. D’aquí, entre altres coses, l’aposta pels models duals.

El mateix enfocament ha convertit també l’FPE, en el cas de la formació per a 
aturats gestionada pels Serveis Públics d’Ocupació (SPE), en un altre subsiste-
ma reglat de formació, fortament vinculat a l’activitat docent i a les condicions 
de la impartició (acreditació de centres, regulació del contingut formatiu, re-
quisits de docència i instal·lacions, etc.). Com a conseqüència, la major part de 
l’FP es mou al ritme “acadèmic”, ja sigui el del període escolar, ja sigui el de les 
convocatòries, com si la formació fos un parèntesi en la vida professional dels 
treballadors i de les empreses.

En definitiva, l’FP ha construït universos paral·lels i independents del teixit pro-
ductiu empresarial, ja sigui el dels departaments i centres educatius, ja sigui el 
dels organismes bipartits o tripartits públics dedicats a gestionar convocatòri-
es, subvencions o justificacions, ja sigui el de les entitats “organitzadores” o 
“impartidores”. Respon tot això a una idea errònia i limitada de la formació 
professional concebuda en forma de cursos o accions formatives, és a dir, fites 
concretes d’aprenentatge acotades en el temps, en lloc de concebre la forma-
ció de manera dinàmica, com un procés d’aprenentatge continu inserit en 
l’ocupació i compatible amb l’activitat productiva.

La mateixa denominació dels subsistemes d’FP denota el seu enfocament ex-
tralaboral. Definim o denominem l’FP en funció de la seva posició acadèmica 
relativa (inicial, bàsica, mitjana o superior) o en funció del seu objectiu (per a 
l’ocupació), la qual cosa demostra la seva concepció prèvia i aliena al mateix. 
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Ha arribat el moment de parlar obertament de la formació en l’ocupació, per 
pressuposar el context productiu de l’aprenentatge i la compatibilitat tempo-
ral entre aquest i l’acompliment laboral.

És cert que, al llarg d’aquestes tres dècades, hi ha hagut intents de permeabi-
lització entre la formació i el “món laboral”. Noti’s que, significativament, així 
es refereix la normativa de l’FP a l’àmbit de la producció i de l’ocupació, com si 
es tractés d’un univers aliè. Entre els més recents, destaca l’esforç per la im-
plantació d’una FP dual a través del Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, 
pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’esta-
bleixen les bases de la formació professional dual. Enmig d’una crisi econòmi-
ca galopant i amb una taxa d’atur desbocada, les autoritats responsables de 
l’FP miraven cap a la “formació dual” amb referències reeixides com l’alema-
nya, suïssa o austríaca. Pot considerar-se l’últim intent per restituir els ponts 
entre formació i treball que mai s’havien d’haver trencat.

Però la relació entre formació i ocupació requereix un context cultural, con-
ceptual i legal que no es pot aconseguir amb un simple reglament improvisat 
per benintencionat que sigui. Només cal llegir l’article 2 del Reial decret 
1529/2012 per comprendre fins a quin punt la formació i l’ocupació s’entenen 
com a coses alienes que cal separar acuradament: “A l’efecte del present reial 
decret, s’entendrà per formació professional dual el conjunt de les accions i 
iniciatives formatives, mixtes d’ocupació i formació, que tenen per objecte la 
qualificació professional dels treballadors en un règim d’alternança d’activitat 
laboral en una empresa amb l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema 
de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu”.

Queda clar que, per al legislador espanyol, l’“activitat laboral” no és “activitat 
formativa” i les empreses no són part del sistema d’FP, ja sigui en el subsiste-
ma “educatiu”, ja sigui en el “laboral”. O, dit d’una altra manera, a l’empresa 
es treballa; al centre de formació s’aprèn. Amb això, es posa de manifest que 
no es concep la formació “fent”, és a dir, treballant i, per tant, no es preveu un 
procés de formació que combini i complementi l’adquisició de competències 
en l’empresa i al centre de formació. Amb aquest enfocament, qualsevol mo-
del d’FP és deficitari. En concret, l’FP dual és, senzillament, impossible.

Serveixi aquest exemple per explicar que, en definitiva, tot el model espanyol 
d’FP bascula des de l’aprenentatge cap als cursos, des de les empreses cap a 
les entitats i centres de formació, públics o privats, però necessàriament des-
vinculats d’aquestes. I també per afirmar que, amb certs matisos, aquest error 
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d’enfocament és conceptual i estructural, i es comparteix independentment 
que el gestor sigui “educatiu” o “laboral”.

En tot cas, sembla evident que la correcció de l’enfocament escolar o educatiu 
subjacent és un element essencial per a una reforma eficaç de l’FP en el seu 
conjunt i, a través d’ella, del mercat de treball i el model productiu.

B. La falta de perspectiva econòmica

Malgrat les manifestacions polítiques, l’FP amb prou feines ha estat considera-
da al nostre país com un factor econòmic decisiu per a la productivitat, la com-
petitivitat, la innovació i l’ocupació. Per descomptat, no ho ha estat respecte a 
la universitat, que sempre ha concitat més interès polític i social.

Quan s’analitza comparativament el context estratègic i administratiu de l’FP a 
Espanya amb el d’altres països, s’aprecia amb claredat aquesta diferència de 
valoració, fins al punt que, en la major part d’ells, l’FP s’analitza obertament en 
termes de cost/benefici per a les empreses i el sistema productiu en el seu con-
junt. Aquesta visió determina una adscripció estratègica, i fins orgànica, forta-
ment vinculada a la política econòmica, a la configuració sectorial i la gestió in-
tegral de les necessitats de capital humà.

A títol d’exemple, l’FP es gestiona a Suïssa a través de l’Oficina Federal de For-
mació Professional i Tecnologia (OFFT), adscrita al Departament Federal d’Eco-
nomia. Segons un estudi publicat el 2012, el Govern suís calcula que, per cada 
alumne d’FP en el qual una empresa hagi invertit uns 70.000 euros, la compa-
nyia obté un benefici del 10% del que van invertir. Un enfocament similar deter-
mina els models duals d’Alemanya o Àustria, igual que l’estructura sectorial i 
l’anàlisi prospectiva de les competències requerides per les empreses resulta 
determinant per al sistema formatiu mexicà. En el nou model francès d’FP, els 
diferents objectius de qualificació són la base dels diferents tipus de formació, 
de la responsabilitat financera i gestora, amb un fort component empresarial i 
sectorial paritari.

Admetent les diferents bases culturals i productives dels països centreeuro-
peus en què podrien observar sistemes assimilables (Àustria i Alemanya), és 
evident que un sistema de formació professional funciona quan les autoritats 
públiques i les empreses perceben el seu interès i rendibilitat, ja sigui immedia-
ta i directament, ja sigui mediata o indirecta per al conjunt del sistema produc-
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tiu del país. A partir d’aquesta convicció que la formació professional aporta 
valor i contribueix a la competitivitat i a la taxa d’ocupació, és més fàcilment 
comprensible entendre com han evolucionat aquests sistemes des del punt de 
vista organitzatiu i financer. En general, els poders públics i les organitzacions 
empresarials i sindicals participen en la planificació i finançament de la forma-
ció professional bàsica i ocupacional, mentre que la formació professional su-
perior i la formació contínua amb fins professionals són, bàsicament, responsa-
bilitat dels individus i de les empreses i a ells correspon, en l’essencial, el seu 
finançament.

Al nostre país, aquesta manca de perspectiva econòmica té dues derivacions 
significatives, una de caràcter sectorial i una altra de caràcter territorial. Tot i 
que l’FP és essencial per al conjunt de l’activitat i productivitat, és evident que, 
per les seves característiques, resulta determinant en el desenvolupament i 
manteniment de la capacitat industrial. Per tant, en sentit contrari, la debilitat 
de l’FP accelera l’alarmant pèrdua del pes de la indústria en la nostra econo-
mia. Així mateix, la qualificació professional que es deriva de l’FP és un factor 
determinant del desenvolupament territorial i explica, en gran mesura, les ex-
cessives diferències regionals des del punt de vista econòmic i laboral.

C. La resistència a la integració sistèmica

A més de recuperar l’enfocament “formatiu” davant l’“educatiu”, qualsevol 
reforma de l’FP requereix recuperar la seva visió de conjunt com a sistema in-
tegrat. Aquesta visió no respon només als objectius d’eficàcia, simplificació ad-
ministrativa i aprofitament de recursos, per lloables que resultin. La integració 
sistèmica forma part de la necessitat conceptual d’identificar correctament 
què és FP, perquè tota ella respongui al referent de la competència professio-
nal i serveixi als interessos indissolubles de competitivitat i ocupació. La cohe-
rència estratègica i administrativa, així com l’articulació del sistema d’FP amb 
l’organització del mercat laboral, han de ser conseqüències lògiques del siste-
ma integrat.

No és raonable mantenir una FP “educativa” i una altra “laboral”, perquè no 
existeix d’aquesta manera, excepte en una lògica purament administrativa. I, 
per això, tampoc és raonable mantenir dos constructes orgànics i conceptuals 
per a un mateix objectiu: l’aprenentatge orientat a la competència professio-
nal. Pel mateix motiu, no té sentit mantenir dues formes d’acreditar una matei-
xa cosa (competència), ni suportar els costos duplicats de dues estructures 
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administratives, ni procurar mecanismes complexos de convalidació o com-
pensació d’unitats de competència que, en el Catàleg Integrat, són un mateix 
referent. Però, sobretot, no és raonable perquè dificulta l’articulació entre la 
formació del capital humà i el sistema productiu i, per tant, perjudica l’objectiu 
de competitivitat i ocupació.

En aquest sentit, els costos més rellevants de la no integració no són els que es 
deriven de la duplicitat i ineficiència administrativa, sinó els que es traslladen al 
sistema productiu com a menor competitivitat i menor ocupació.

La integració també és determinant per articular l’avaluació, reconeixement i 
acreditació de la competència adquirida a través de l’experiència laboral i per a 
la plena eficàcia de l’FP en relació amb la política activa d’ocupació, especial-
ment per dotar de competències bàsiques al 50% dels aturats que no les posse-
eix.

D. La negació de la formació com a activitat econòmica

A més de la transcendència econòmica de l’FP en el conjunt del sistema pro-
ductiu i en el funcionament del mercat laboral, convé tenir present que el siste-
ma formatiu és, en si mateix, un sector econòmic rellevant. Probablement, 
aquesta manca de visió de l’FP com una activitat econòmica essencial i comple-
mentària per al creixement i l’ocupació no sigui més que una conseqüència del 
predomini de la visió escolar i de la manca de perspectiva econòmica a què ja 
ens hem referit. En qualsevol cas, ha dificultat la seva consolidació econòmica i 
financera, així com la seva professionalització hagués permès contemplar el 
conjunt de proveïdors d’FP com un sector econòmic estratègic i assimilable a 
altres sectors de serveis professionals, per la qual cosa resultaria aplicable la 
Directiva europea de serveis (Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interi-
or [Diari Oficial L 376 de 27.12.2006]). Per tant, el seu règim jurídic general no 
pot ser cap altre que el de liberalització i provisió en règim de mercat per satis-
fer les necessitats dels seus clients finals.

Ja sigui per la falsa vinculació a l’“educació” o per la interpretació errònia que 
es tracta de “legislació laboral” (clàusula 6a de la Directiva que l’exclou del seu 
àmbit d’aplicació), el fet és que la provisió d’FP s’ha exclòs del funcionament 
ordinari d’un mercat de serveis. Com a conseqüència, el sector empresarial 
que pretén dedicar-se a aquesta activitat econòmica és fortament depen-
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dent del finançament públic, sigui en forma de concerts o subvencions, i com-
peteix en condicions desiguals amb la mateixa provisió pública indiscriminada. 
Aquestes condicions impedeixen la competència, limiten la innovació, la capi-
talització i la inversió, i, en definitiva, eviten la consolidació d’un mercat que 
satisfaci, encara que sigui parcialment, les necessitats de les empreses i els tre-
balladors.

Es dirà que els centres i les empreses de formació ja participen en l’organitza-
ció i impartició de l’FP. Però ho fan, de manera gairebé exclusiva, com a enti-
tats col·laboradores concertades o subvencionades sota rígides formes d’actu-
ació dissenyades des dels departaments educatius o des dels Serveis públics 
d’ocupació, en comptes de fer-ho com proveïdores professionals que realitzen 
una activitat econòmica útil per a les empreses ocupadores a canvi d’un preu i 
en competència amb altres proveïdors. D’aquesta manera, ni les empreses ac-
tuen com a tals, ni poden oferir les seves capacitats, ni els serveis públics edu-
catius o laborals, que les aprofiten per millorar la cobertura, la qualitat i els re-
sultats de les seves polítiques.

Com a conseqüència de tot això, en la provisió d’FP es manté la ficció de l’ab-
sència d’ànim de lucre, fonament primari de l’activitat empresarial i professio-
nal digna de tal nom. En aquest sentit, no s’ha comprès fins a quin punt la coo-
peració publicoprivada era i és una pedra angular de la reforma de l’FP per al 
compliment dels objectius de formació i ocupació. I això, perquè no es pot sa-
tisfer la demanda ni complir els objectius de qualificació i l’ocupació sense l’ori-
entació cap als resultats i la capacitat d’innovació i flexibilitat en els processos 
que aporten les empreses privades de serveis, també en els serveis professio-
nals de formació i ocupació.

Des d’aquest punt de vista, la concurrència competitiva no és només la forma 
d’adjudicació i no s’aconsegueix pel simple fet d’utilitzar la Llei de contractes 
del sector públic en lloc de la Llei de subvencions. És necessària una mínima 
confiança en el mercat, com a forma més ètica i eficient d’assignar els recur-
sos, i la convicció que el que es contracta i es promou és una activitat econòmi-
ca de serveis en règim de competència. Encara que coexisteixi amb una oferta 
pública que respongui a criteris d’interès general i que hauria de delimitar el 
seu abast a través d’objectius concrets per no impedir la coexistència pública i 
privada.
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E. L’absència d’objectius

Des del punt de vista dels resultats pràctics, resulta difícil elaborar un diagnòs-
tic fiable sobre el conjunt de l’FP. D’una banda, per la seva heterogeneïtat. Per 
una altra, per la relativa manca d’informació agregada i qualitativa. Però, so-
bretot, perquè els resultats s’han de considerar en funció dels objectius prèvia-
ment fixats i, en el cas de l’FP, ja sigui en l’àmbit educatiu, ja sigui en el dels Ser-
veis públics d’ocupació, aquests no són explícits.

Per comprendre “el maneig dels objectius”, el capítol 4 del mateix títol del lli-
bre titulat La lògica del fracàs de Dietrich Dörner (Modus Laborandi, 2009) esta-
bleix algunes premisses conceptuals d’utilitat. Seguint la seva terminologia, la 
regulació i planificació de l’FP a Espanya està plena d’“objectius ambigus” o 
“termes complexos”, com ara “aproximar la formació a les empreses” o “po-
sar als usuaris en el centre del sistema”, fórmules que, en no poques ocasions, 
només expressen que no se sap el que es vol fer o com fer-ho. En resum, la 
planificació estratègica, especialment en una matèria com la que ens ocupa, 
requereix establir objectius útils, és a dir, amb el grau de concreció adequada 
per a orientar l’acció. No existeixen evidències que les successives reformes de 
l’FP, en cap de les seves modalitats, hagin respost a aquest criteri de “planifica-
ció per a l’acció” sobre la base d’indicadors d’acompliment. Tant de procés 
com de resultats.

En aquest sentit, a l’FP no s’explicita el nombre de treballadors que es prete-
nen formar, ni tan sols una taxa de cobertura formativa de caràcter global o 
per a un segment determinat de treballadors; tampoc s’estableix un objectiu 
d’acreditació de competències adquirides a través de l’experiència laboral, ni 
del nombre de treballadors/alumnes que hagin de realitzar formació dual. De 
fet, des de l’aprovació de la L.O. 5/2002, no s’ha aprovat cap pla, programa na-
cional o qualsevol altre document de valor estratègic assimilable que fixés ob-
jectius de qualificació o integració per al conjunt del sistema, tot i les pretensi-
ons unificadores d’aquesta norma i de la creació d’òrgans comuns (Consell 
General, INCUAL, centres integrats). En l’àmbit de l’FPE, des de 2012, aquesta 
mancança ha estat parcialment coberta per la determinació d’un cert nivell 
d’objectius i indicadors a través dels plans anuals de Política Activa d’Ocupació, 
encara que sense arribar a la profunditat que, per al cas específic de la forma-
ció professional, aconseguissin els llunyans Programes Nacionals fins al 1998.
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Tant en l’àmbit educatiu com en el laboral, es legisla i planifica sense objectius 
que orientin les accions i, per tant, el debat se centra en l’oferta formativa i en 
els interessos dels centres o de les entitats que aspiren a la seva execució, sen-
se considerar els objectius generals de competitivitat i política d’ocupació. 
Com a conseqüència, s’evita la reflexió sobre què necessiten els destinataris 
de la formació i, per tant, encara que s’expressi amb èmfasi què es pretén po-
sar als destinataris en el centre del sistema, a qui es posa veritablement és a la 
mateixa Administració, als centres formatius i a les entitats interessades a im-
partir les accions formatives.

El resultat és que Espanya, a diferència dels seus socis europeus, no té una vi-
sió integrada dels objectius concrets del seu sistema d’FP i, per tant, tampoc 
disposa d’una avaluació del sistema que pogués identificar èxits o apuntar me-
sures correctores. Com s’analitzarà en l’apartat de propostes, la identificació 
d’objectius globals de qualificació hauria de ser el fil conductor de la reforma 
de l’FP, establint concretament què es vol fer i, en funció d’ells, qui ho ha de fer 
i com finançar-lo.

E. La falta de governança social

Comentàvem en la introducció la recent aprovació a França de la Llei sobre la 
formació professional, ocupació i democràcia social (llei núm. 2014-288 de 5 de 
Març, publicada al JO de 6 febrer de 2014). Crida l’atenció que en el mateix títol 
es faci una referència expressa a la democràcia social, que després es desenvolu-
pa àmpliament en la pretensió que la formació professional no es converteixi en 
un espai tancat aliè a la presa de decisions de concertació i negociació col·lectiva. 
A partir de la premissa que la formació professional i l’ocupació formen part d’un 
mateix ecosistema, la normativa francesa promou la inclusió en els convenis col-
lectius del compte personal de formació (CPF), el diàleg social reforçat sobre for-
mació i competències professionals i la convalidació dels coneixements adquirits 
per l’experiència professional (VAE), entre altres mesures que impulsen la con-
certació i la negociació sobre la formació en l’ocupació i, per tant, en les empre-
ses i sectors d’activitat. Com a conseqüència, es reforma la taxa d’aprenentatge i 
el model de finançament de l’FPE i de responsabilitat dels seus organismes finan-
çadors en funció del tipus de formació que finança cada un d’ells.

No és a aquest tipus de participació a la qual fem referència, sinó a aquella que 
resulta essencial per a la governança social del sistema d’FP: la determinació 
dels objectius de qualificació i ocupació, així com la forma concreta d’asso-

001-548 ponenciasEIX5.indd   102 24/07/2018   10:24:20



103

J. Jaime López Cossío i Eulàlia Martínez i Puig

lir-los. Això es refereix a la relació entre l’FP i la classificació professional, a la 
generalització dels contractes formatius, a l’articulació entre formació i ocupa-
ció, a la competència professional en relació amb l’accés i l’estabilitat de l’ocu-
pació, la promoció professional, la flexibilitat funcional i l’acreditació de la 
competència a través de l’experiència laboral. En resum, a l’àmbit natural de la 
concertació social en la interrelació entre formació professional i ocupació, i 
entre tots dos elements i la negociació col·lectiva.

Aspectes cabdals de la reforma laboral de 2012 com la mobilitat funcional o la 
substitució de les antigues categories laborals per grups professionals no po-
den ser aliens a la negociació col·lectiva, però tampoc ho haurien de ser res-
pecte de la reforma de l’FP. En aquest sentit, és bàsic “negociar qüestions for-
matives associades a l’adquisició de competències i millora de les qualificacions, i 
això en relació amb les diferents possibilitats que la normativa permet que siguin 
tractades en conveni col·lectiu”.

De totes aquestes limitacions de la concertació i negociació col·lectiva, destaca 
l’absència d’acords que permetin generalitzar l’aprenentatge en l’ocupació, 
adaptat a diferents col·lectius. Ja sigui per proposar al legislador l’adopció d’un 
contracte ad hoc, en la línia dels models d’aprenentatge dissenyats a Alemanya 
o França, ja sigui per articular compromisos concrets en l’àmbit d’empreses o 
sectors sobre la inserció laboral per a joves de primera ocupació, treballadors 
no qualificats, aturats de llarga durada i majors de 50 anys. Seria desitjable que 
la governança social es faci càrrec d’aquestes qüestions que difícilment poden 
abordar-se a través de la simple intervenció governamental.

F. La inadequació del sistema de finançament

La manca d’integració del sistema d’FP es trasllada al seu sistema de finança-
ment, que obliga a diferenciar entre la que sosté l’oferta d’FP “educativa” i 
“laboral”. Aquest diferent sistema de finançament és decisiu per a accentuar 
les diferències entre els subsistemes, ja que difícilment poden convergir dos 
àmbits finançats per vies i criteris tan diferents, que condicionen, a més, dues 
maneres de gestió molt allunyades. Per això, la reforma del sistema de finança-
ment és una necessitat peremptòria per a la integració del sistema d’FP i, per 
tant, per la seva eficiència.

La part del sistema d’FP gestionada en l’àmbit educatiu es finança com la resta 
d’aquest sistema, amb fons assignats a través dels Pressupostos Generals esta-
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tals i autonòmics que procedeixen de la fiscalitat general. El fet que la compe-
tència educativa correspongui a les CA i que aquesta inclogui una part significa-
tiva de l’FP que és, per definició, un element substancial per al funcionament 
homogeni del mercat de treball, és una contradicció que hauria de resoldre en 
paral·lel a la reforma del sistema de finançament.

En l’àmbit laboral, la legislació vincula el finançament de l’FPE als fons disponi-
bles a través de la recaptació de la quota de formació professional, a les apor-
tacions del Fons Social Europeu i als que assignin els Serveis Públics d’Ocupa-
ció, és a dir, als fons propis assignats en els pressupostos estatals i autonòmics 
procedents de la fiscalitat general. A la pràctica, en el cas de l’FPE, aquests úl-
tims són pràcticament inexistents, de manera que els recursos del sistema 
s’han limitat pràcticament als procedents de la quota, només parcialment de-
dicats a l’FPE, i a les aportacions de l’FSE.

Convé recordar que l’FP es nodreix també del cofinançament de les empreses i 
de la seva despesa en formació no obligatòria, així com dels recursos que dedi-
quen les persones físiques directament quan compren serveis de formació, ja 
sigui per a la consecució d’un instrument oficial acreditatiu, ja sigui per a qual-
sevol altra formació no reglada (cal advertir que reglada és l’FP sotmesa a un 
reglament, i, actualment, aquest reglament és el reial decret que regula un tí-
tol com el que regula un certificat de professionalitat).

És fàcil comprendre que la visió limitada del finançament es correspon amb la 
visió limitada de l’FP que s’ha anat explicant. Dit d’una altra manera, la visió li-
mitada i parcel·lada de l’FP, així com la seva falta de perspectiva estratègica 
orientada a objectius de qualificació i ocupació, limita i condiciona també el seu 
model de finançament. A tall d’exemple, per no reconsiderar globalment el fi-
nançament de l’FP, les bonificacions i subvencions a la contractació amb prou 
feines incorporen un objectiu formatiu, excepte en el cas obvi de les bonificaci-
ons dels contractes formatius. En aquest sentit, la major part de les bonificaci-
ons i subvencions de contractes s’articulen per col·lectius i només semblen diri-
gir-se a reduir el cost de la contractació, en lloc de concebre com una palanca 
formativa, exigint certs resultats de millora de la qualificació. En la mateixa lí-
nia, els recents acords amb les agències de col·locació no estableixen cap ob-
jectiu de qualificació. Tampoc es planteja, de moment, l’ús de fons procedents 
de les polítiques passives per convertir-los en política activa a través de l’FP, el 
que suggereix una manca de visió integrada economicofinancera de la política 
activa i passiva d’ocupació, que no és exclusiva de l’FPE.
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D’altra banda, la visió escolar i la manca de perspectiva econòmica a la qual ens 
hem referit diverses vegades dificulta també la integració de recursos públics i 
privats típics dels sistemes duals. De fet, ja que l’FP s’ha dissenyat com un en-
torn bàsicament aliè a l’ocupació, es limita la responsabilitat financera dels 
destinataris finals de la mateixa, que són les empreses i els treballadors. Amb 
aquesta separació no és fàcil comprendre i articular el potencial d’aplicació de 
recursos financers derivats de la productivitat i l’ocupació, com succeeix en els 
sistemes d’FP duals centreeuropeus i que resulten essencials per a la seva sos-
tenibilitat. Recordem que, en el cas suís o en l’alemany, una part del finança-
ment de l’FP es relaciona directament amb la productivitat obtinguda dels 
alumnes-treballadors per part de les empreses, a través de la generalització de 
contractes formatius que ho permeten expressament.

Amb aquesta separació de l’FP dels objectius econòmics és difícil que el siste-
ma espanyol pugui desenvolupar una formació de tipus dual, que només pot 
finançar-se amb aquestes premisses. També és difícil que l’FP s’articuli correc-
tament amb el conjunt de les polítiques actives d’ocupació o que es plantegi 
seriosament l’interès general de la inversió en formació i, en conseqüència, 
que s’articulin incentius significatius en la fiscalitat de les empreses i les perso-
nes físiques. Però, sobretot, és improbable que es puguin reordenar els dife-
rents graus de responsabilitat en el sistema, en funció dels interessos i dels 
objectius que es persegueixen, que haurien de traduir-se en una relació més 
directa entre el recurs financer, la identificació de qui ha d’aportar i l’objectiu 
de qualificació a què respon.

A la vista de tot l’anterior, és evident que una veritable reforma de l’FP en el 
seu conjunt no pot obviar la reforma del seu esquema de finançament. Per a 
això, haurien de considerar totes les fonts financeres que contribueixen als ob-
jectius de qualificació professional a través de l’FP, identificant i separant 
aquestes fonts, i assignant a cadascuna un paper concret vinculat a objectius 
també concrets. Això no impedeix que la quota de formació suportada per em-
preses i treballadors mantingui un paper essencial, independentment de la for-
ma de recaptació, sempre que conservi el seu caràcter finalista i es dirigeixi a 
objectius concrets que puguin avaluar-se. Però és imprescindible considerar, 
potenciar i vincular als seus propis objectius les altres fonts de finançament de 
l’FP, almenys les que es corresponen amb la responsabilitat directa de les em-
preses, dels treballadors i de la política activa d’ocupació a través dels Pressu-
postos Generals de l’Estat i de les CA.
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Així mateix, s’hauria de contemplar la possibilitat d’incentivar la inversió en 
formació dels treballadors, perquè assumeixin més clarament la seva respon-
sabilitat en el sistema, i potenciar la de les empreses, a través de la fiscalitat de 
les persones físiques i de les societats respectivament. I, finalment, s’hauria 
d’articular l’ús de fons procedents de la política passiva perquè contribueixin a 
l’“activació”, a la qualificació i a la inserció, canviant el rumb essencialista de la 
política laboral d’aquests últims anys.

II. PROPOSTA DE REFORMA

A efectes expositius, la proposta de reforma s’articula en quatre apartats com-
plementaris:

– Respecte de la integració del sistema d’FP.

– Respecte dels objectius de qualificació i ocupació.

– Respecte de la reforma del sistema de finançament i gestió.

– Respecte de la governança social del sistema.

A. Respecte de la integració del sistema d’FP

La integració de l’FP és essencial per a la seva articulació coherent i homogènia 
amb el sistema productiu i el mercat de treball. També per evitar la duplicitat 
d’ofertes, instruments d’acreditació i estructures orgàniques que es tradueix 
en ineficiència en la gestió dels recursos. Però, sent rellevant per al conjunt de 
finalitats i objectius del Sistema de Qualificacions i FP, la integració és absoluta-
ment bàsica per afrontar tres reptes econòmics i laborals de primera magni-
tud:

• Facilitar l’accés dels joves a la primera ocupació per reduir l’atur juvenil i 
frenar el flux de persones no qualificades cap al mercat de treball.

• Dotar de competències bàsiques a la població activa que no les posseeix 
i, especialment, al 50% dels aturats no qualificats per evitar la seva exclu-
sió sociolaboral.

• Avaluar, reconèixer i acreditar la competència adquirida a través de l’ex-
periència laboral per permetre la transició professional, afavorir la mobi-
litat i millorar l’eficàcia de les polítiques actives d’ocupació.
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És hora de comprendre que aquests factors llasten el nostre creixement, ens 
condemnen a una desocupació estructural elevada i, fet i fet, posen en risc la 
competitivitat empresarial i la sostenibilitat del benestar. I també que resulten 
inabordables sense la convergència d’objectius i recursos actualment disper-
sos entre “educació” i “ocupació”, els òrgans rectors semblen incapaços de 
comprendre que s’enfronten a un mateix problema que, com el de l’accés a la 
primera feina, la desocupació juvenil o la baixa qualificació d’una part significa-
tiva de la població activa, requereix una solució estratègica integrada.

Des d’una altra perspectiva, igualment necessària per afrontar aquests proble-
mes, la integració és essencial per a la relació entre el sistema d’FP i l’organit-
zació del mercat de treball. El recent III Acord Nacional per a la Negociació Col-
lectiva, que aborda aquesta qüestió de manera testimonial, representa una 
nova oportunitat per a això.

En definitiva, la recuperació de la visió estratègica i integrada de l’FP és una 
necessitat econòmica i laboral de primer ordre. Implica, per descomptat, l’ob-
jectiu de referenciar tota la formació a competències professionals. Però tam-
bé una resposta unívoca i coherent a la relació entre l’FP i el mercat de treball, 
que només podrà aconseguir-se desenvolupant els elements que ja estaven 
previstos, de manera explícita o implícita, en el disseny del Sistema Nacional de 
Qualificacions i Formació Professional previst en la LO 5/2002:

• Establir objectius generals de qualificació comuns i compartits per tota 
l’FP.

• Distribuir funcions i assolir una certa especialització que superi la duplici-
tat i aplani el camí cap a la integració.

• Fixar els objectius específics de qualificació i ocupació per a cada tipus de 
formació, identificar-ne els destinataris, els seus actors i, en funció d’ai-
xò, els seus responsables en el finançament i en la gestió dels recursos.

• Actualitzar el sistema de finançament en funció dels objectius.

• Reformar per fer viable el sistema d’avaluació, reconeixement i acredita-
ció de la competència adquirida a través de l’experiència laboral.

• Reformar per generalitzar el model de formació dual, fixant objectius de 
nombre d’empreses i nombre d’alumnes/treballadors que han de partici-
par-hi.
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• Establir la relació entre famílies i sectors professionals per facilitar el trac-
tament de la competència en el marc de la concertació i la negociació 
col·lectiva.

• Integrar els requisits i condicions d’acreditació d’entitats i centres forma-
tius per al conjunt de l’FP (és a dir, convertir-los en comuns a Educació i 
Ocupació mentre es mantingui aquesta artificiosa divisió administrativa).

• Integrar els recursos formatius, especialment els continguts i els requi-
sits per a la teleformació.

• Implantar un sistema integrat d’informació i orientació referit a les com-
petències professionals i a tota l’oferta formativa.

A aquestes qüestions s’hi han afegit altres sobrevingudes, com les que es deri-
ven de la nova Estratègia Europa 2020 o de l’aplicabilitat de la Directiva euro-
pea de serveis per fer compatible la visió de l’FP com a política pública i com a 
activitat econòmica de serveis.

Seria desitjable que aquest discurs s’estengui fins a l’ensenyament universitari, 
tal com requereix el Marc europeu d’educació superior en el qual se situa una 
part significativa de l’FP. D’aquesta manera, el repte actual d’integració con-
templaria l’articulació de l’FP per l’ocupació amb l’FP bàsica, mitjana i superior, 
i de totes elles amb l’ocupació i les relacions laborals. Objectiu ambiciós, sens 
dubte, però crític, i que, com demostra l’experiència de la major part dels paï-
sos europeus, no pot abordar-se des dels “sistemes formatius” cap al sistema 
de producció i ocupació, sinó al revés, posant aquells al servei d’aquest.

La planificació per a l’acció d’aquesta reforma que recuperi l’objectiu d’integra-
ció de l’FP com a fórmula per assegurar la seva coherència amb les necessitats 
de la competitivitat i l’ocupació s’hauria de traduir en l’elaboració i aprovació 
d’un instrument estratègic nacional i plurianual. És a dir, un tercer pla o progra-
ma nacional d’FP que articuli aquests objectius i els orienti cap al compliment 
de l’Estratègia Europea pel que fa als objectius de qualificació i ocupació en 
l’horitzó 2020.

B. Respecte dels objectius de qualificació i ocupació

No és possible una reforma sense establir els passos lògics de l’“organització 
de l’acció” que implica establir el model alternatiu que pretén construir-se, la 
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recopilació de la informació que el sustenti, l’extrapolació i planificació de les 
accions que el propicien, i les formes de control i correcció dels efectes que es 
puguin produir. Fins ara, en el cas de l’FP, aquesta falta de concreció es mani-
festa en la indefinició respecte dels objectius de qualificació i ocupació que es 
volen assolir.

Una veritable reforma de l’FP ha de respondre a una pregunta prèvia: quins 
objectius de qualificació i, particularment, d’ocupació, es volen assolir. Això re-
quereix concretar les competències que volen proveir, els col·lectius destinata-
ris i com es vol traduir aquest esforç en ocupació i competència acreditada. És 
a partir d’aquí quan cobra sentit el debat sobre el tipus de formació que millor 
respongui a aquests objectius, quin és el finançament necessari i qui ha de pro-
veir-lo de manera més eficient, tant des del punt de vista de la planificació com 
de l’execució. Siguin els que siguin, la reforma que proposem es basa en la 
seva orientació cap a objectius concrets de qualificació i ocupació, supeditant a 
aquests objectius els interessos legítims però secundaris dels gestors i actors 
de les ofertes formatives.

Segons això, el model de finançament i de gestió de l’FP dependrà dels objec-
tius d’aprenentatge i d’ocupació que es vulguin assolir. Si no es fa així, com 
succeeix amb la Llei 30/2015 en el cas de l’FP per l’ocupació, la reforma es con-
verteix en un mer exercici per facilitar el repartiment dels fons disponibles, de-
cidir qui ha o no de gestionar-los i com es controla el seu ús, sense considerar 
fins a quin punt respon als problemes de qualificació i competitivitat, i com es 
relaciona amb els altres instruments del sistema educatiu-formatiu, per donar 
una resposta conjunta en una matèria d’enorme transcendència.

En resum:

1. L’FP requereix conciliar objectius concurrents des de la perspectiva de la 
població activa (ocupabilitat) i de les empreses (productivitat, competi-
tivitat).

2. Els objectius vinculats a la reforma han de ser coherents amb les cir-
cumstàncies concretes del mercat de treball.

3. Identificar correctament els objectius que es volen assolir amb l’FPE re-
sulta decisiu per identificar els responsables del finançament que es vin-
culi a cada objectiu i triar el model de gestió més adequat per aconse-
guir-ho.
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1. Incrementar la qualificació bàsica de la població activa

Encara que no resulti senzill quantificar aquest concepte limitador de l’ocupa-
bilitat, l’EPA reflecteix un seriós problema de qualificació que es concreta en 
els dos milions i mig de persones desocupades que no superen l’educació pri-
mària. Com ja s’ha indicat anteriorment, l’OCDE considera no qualificada a gai-
rebé la meitat de la població activa espanyola, ja que el 4,38% (EPA 4T 2017, 
INE) d’aquesta, d’entre 25 i 64, no supera el nivell ISCED 2 (fins a ESO), enfront 
del 25% de mitjana OCDE i el 24% de mitjana UE-21 (Education at a Glance. OECD 
Indicators 2013). Globalment, el 49% de la població de 25 a 64 anys no està qua-
lificada professionalment enfront del 29% de la mitjana europea:

– taxa d’atur a Espanya fins a ISCED 2: 24%.

– taxa d’atur UE-28 fins a ISCED 2: 14,1%.

– taxa d’atur a Espanya amb formació superior a ISCED 2: 15,9%.

– taxa d’atur UE-28 amb formació superior a ISCED 2: 6,6%.
Font: EUROSTAT -3r trimestre de 2017.

Aquest enfocament és també coherent amb la Recomanació del Parlament Eu-
ropeu i del Consell de 18 de desembre de 2006 sobre les competències clau per 
a l’aprenentatge permanent (DOCE 30-12-2006) que insta els Estats membres a 
assegurar aquestes competències a tota la població com a primera mesura 
d’una política d’ocupació inclusiva.

En realitat, aquest primer problema de baixa qualificació global en el sistema 
d’ocupació espanyol té dues perspectives. La que es refereix al flux de perso-
nes que egresa del sistema educatiu i pretén incorporar-se al mercat laboral 
sense arribar a suficient qualificació i la que es refereix a l’estoc de població 
activa no qualificada, ja sigui ocupada o desocupada.

El flux de persones no qualificades s’ha reduït, però no s’ha frenat. La taxa 
d’abandonament escolar prematur és encara actualment una mica superior al 
18%, encara que va arribar a superar el 31% el 2009 davant l’objectiu europeu del 
10% el 2020. L’FP actualment no disposa de mecanismes concrets per respon-
dre a aquest repte, que es considera com a responsabilitat del sistema educa-
tiu, encara que sigui el sistema productiu i d’ocupació qui pateix les conse-
qüències. Per la seva banda, l’estoc de població activa no qualificada tampoc 
es redueix. Entre altres coses, perquè les persones amb menys qualificació són 
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proporcionalment els que menys participen en les iniciatives formatives de 
l’FP.

No es pot abordar seriosament la reforma de l’FP sense tenir en compte aques-
ta situació perquè el problema de la manca de qualificació bàsica del capital 
humà és, quantitativament i qualitativament, el més important de tots als que 
s’enfronta el sistema educatiu-formatiu espanyol, almenys per dos motius:

• Perquè afecta greument a la igualtat d’oportunitats i a la cohesió social, 
ja que limita les possibilitats d’ocupació d’una part significativa de la po-
blació activa i la condemna a l’atur crònic o a l’ocupació precària sense 
que ni tan sols pugui beneficiar-se de les ofertes formatives i de les altres 
polítiques actives que requereixen competències bàsiques inicials.

• Perquè limita l’eficàcia i encareix el cost de les mesures posteriors de po-
lítica activa d’ocupació i, com a conseqüència, obliga a mantenir políti-
ques passives pal·liatives, cada vegada més assistencials i menys laborals 
(ampliació de subsidis, Prepara, programa per a aturats de llarga durada 
que han esgotat prestacions, etc.).

Per això, la reforma de l’FP ha de contemplar com a primer objectiu el de pro-
curar competències bàsiques a la població activa que no les hagi assolit en el 
sistema educatiu. Com a resposta, aquest objectiu requereix una formació 
“d’oferta” cap als que es troben objectivament en aquesta situació, fins i tot 
amb caràcter previ i condicional per participar en altres programes de política 
activa d’ocupació o respecte de la consecució d’ajudes públiques de caràcter 
assistencial. De fet, aquestes ajudes podrien convertir-se en un component ac-
tiu de la formació, substituint el seu caràcter assistencial per un concepte 
d’ajuda formativa que conscienciï als destinataris sobre el compromís d’assolir 
com a mínim aquesta qualificació bàsica.

En termes quantitatius, sembla evident que l’objectiu hauria de ser, inicial-
ment, situar-se en les mitjanes europees. Això implica:

1) Reduir el flux de persones no qualificades fins al 14% (mitjana actual eu-
ropea), encara que sense perdre de vista que l’objectiu 2020 és reduir-lo 
al 10%.

2) Reduir l’estoc de persones no qualificades (entre 25 i 64 anys) en 20 
punts fins a situar-lo per sota del 30% del col·lectiu. Això implica formar 
aproximadament unes 500.000 persones en el menor temps possible.
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Donada la duplicitat actual entre l’FP educativa i laboral, el primer que sembla 
lògic és distribuir aquests subobjectius que, raonablement, hauria de portar a 
què un tipus de formació concentri els seus esforços en frenar el flux, actuant 
sobre els titulats del sistema educatiu i fins als 25 anys, i un altre es concentri 
en l’estoc, donant prioritat als més joves a partir d’aquesta edat.

D’altra banda, encara que aquesta formació pugui simultanejar-se amb l’ocu-
pació i fins i tot resulta desitjable que així sigui, la veritat és que aquesta situa-
ció excloent no hauria de condicionar-se al funcionament d’un model dual que, 
de moment, ni tan sols funciona amb les persones de més qualificació. Per 
tant, ens inclinem per una formació “d’oferta” a través d’un itinerari dissenyat 
específicament per a aquest objectiu i per a aquest grup social.

En l’enfocament integrat, aquest itinerari d’oferta per evitar l’exclusió per 
manca de qualificació bàsica hauria també d’integrar els objectius i recursos 
actualment dispersos entre l’FP bàsica (gestionada en l’àmbit educatiu) i una 
part de l’FPE dedicada a aquest mateix objectiu.

2. Facilitar la transició inicial a l’ocupació i reduir la desocupació juvenil

L’EPA apunta la dada que el 10,6% (EPA 4t trimestre 2017, IDESCAT) dels aturats 
(més de 400.000 persones) no ha treballat i que el 64,6% d’ells té menys de 25 
anys (EPA 4t trimestre de 2017, IDESCAT). Caldria sumar a aquest grup les per-
sones que no es consideren aturades perquè estan cursant estudis i que, rao-
nablement, també necessitaran a curt o mitjà termini una primera oportunitat 
laboral. Naturalment, en aquest grup es poden trobar part dels destinataris de 
l’objectiu anterior per tractar-se de persones no qualificades, per la qual cosa 
caldrà considerar el encavalcament parcial entre ambdós objectius.

A Espanya, la taxa d’atur juvenil és superior al 40%, més del doble de la mitjana 
europea (17,3%), i indica clarament que aquest objectiu d’accés a la primera fei-
na no es compleix de manera satisfactòria. Diluïdes les responsabilitats i els 
mitjans entre diferents administracions (educatives i laborals, general i autonò-
miques) ningú sembla ser responsable d’aquesta situació que, fet i fet, és de-
terminant de la desocupació juvenil i té altres conseqüències funestes sobre 
l’exclusió social, l’edat d’emancipació, la natalitat, l’economia submergida, etc.

Des de la perspectiva de la qualificació per a l’ocupació, que és la que fixa la lò-
gica de tota la reforma de ‘FP que es proposa en aquest document, l’objectiu 
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de facilitar l’accés a la primera feina es concreta en el fet que l’FP sigui el recurs 
públic fonamental per facilitar l’accés a una primera experiència laboral al 
nombre més gran possible de persones i que ho faci tan aviat com sigui possi-
ble, de fet, aquest objectiu és el cor de l’FP concebuda com a política pública a 
tot Europa per la seva doble funció de proveir qualificació i facilitar un primer 
accés a l’ocupació. Per això, a la resolució d’aquest repte d’FP amb accés a la 
primera ocupació, es dediquen la major part dels recursos públics disponibles, 
fonamentalment a través de fórmules duals d’aprenentatge, que ara es veuen 
reforçades amb els recursos per a la “garantia juvenil”.

D’acord amb l’experiència internacional, l’FP dual sembla la resposta més lògi-
ca i eficient per atendre aquest objectiu amb certes garanties. Però quan s’in-
voca l’èxit d’altres països en la consecució d’aquest objectiu bàsic de l’FP a tra-
vés de fórmules duals no sembla que hi hagi excessiu interès per comprendre 
els elements que el fan viable i molt menys per adoptar-los.

En gairebé tots els casos, l’FP dual per a l’accés a la primera feina té caràcter 
tripartit. En el cas alemany, el Govern, federal o territorial, al costat dels em-
presaris i els sindicats, sustenten la planificació, disseny, finançament, gestió, 
seguiment i avaluació del sistema. Empresa per empresa, sector a sector, em-
presaris i sindicats congestionen els plans i les accions d’FP. Són ells els que 
estableixen i impulsen la relació entre els seus centres de treball i els centres 
formatius. Els recursos econòmics procedeixen en part dels pressupostos ge-
nerals, en part de les quotes i, la part fonamental, de les mateixes empreses, 
que inverteixen de forma voluntària en el sistema. El mateix succeeix en el cas 
suís (com ja es va indicar, el 80% de la població suïssa accedeix al seu primer 
treball a través de l’FP dual entre els 16 i els 21 anys, d’on es deriva una taxa 
d’atur juvenil del 8%, sis vegades inferior a l’espanyola) i en qualsevol sistema 
dual que s’analitzi. La convergència de l’interès públic i privat és la base del sis-
tema dual i la clau del seu èxit. En contra del que es diu habitualment, la con-
vergència d’interessos és la clau de l’èxit al marge de la mida de les empreses 
participants.

Com és obvi, disminuir la desocupació juvenil i elevar la qualificació bàsica im-
plica aprendre mentre es treballa. Requereix una adaptació operativa i meto-
dològica dels sistemes de qualificació educatius/formatius, de la dinàmica de 
les empreses, de la concepció de les relacions laborals i, sobretot, d’una pro-
funda reforma cultural per convertir una pregunta clàssica disjuntiva (estudies 
o treballes) en una resposta conjuntiva (estudio i treballo).
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En aquest enfocament, s’assumeix que el “centre” de formació essencial és 
l’empresa i l’ofici s’aprèn exercint-lo. Majoritàriament, els “centres de forma-
ció” ofereixen docents que no exerceixen la professió i només permeten fer 
l’activitat professional de forma simulada. A l’FP dual són aquests els que han 
de posar-se a disposició de les empreses, on “s’aprèn perquè es treballa”. El 
cercle es tanca amb les fórmules contractuals específiques, preferentment de-
finides i impulsades a través de la negociació col·lectiva, per facilitar l’accés a la 
primera ocupació.

Convé entendre que la característica essencial de la formació dual no és només 
la simultaneïtat en el procés d’aprenentatge entre centre de treball i centre de 
formació, sinó, de manera essencial, l’aprenentatge i l’acreditació de compe-
tència a través de l’ocupació. En altres paraules, la diferència essencial entre la 
formació dual i les fórmules d’alternança en l’aprenentatge i estada a les em-
preses que es van introduir en el model educatiu i laboral espanyol en la dèca-
da dels noranta (FCT, pràctiques no laborals, etc.) consisteix en el fet que, en el 
cas de la fórmula dual, l’alumne és també treballador, manté una relació labo-
ral amb les empreses en què aprèn mentre treballa, i percep un salari per això.

És precisament l’establiment d’una relació laboral ordinària amb l’alumne-tre-
ballador el que permet a l’empresa aprofitar la capacitat de treball efectiu del 
mateix i, per tant, beneficiar-se de la productivitat marginal que aquest generi. 
A canvi, se suposa que l’empresa podrà sufragar no solament el cost salarial 
sinó també el cost de la formació, almenys en la seva major part.

Aquesta qüestió és crítica per a la viabilitat financera del model de formació 
dual. La participació de les empreses no pot ni ha de resultar passiva, en el sen-
tit que es limitin a acollir alumnes sense una efectiva vinculació laboral i, per 
tant, sense una translació formal al seu marc de relacions laborals i a la seva 
activitat productiva, incloent-hi la percepció salarial encara que sigui amb ca-
ràcter adaptat a les circumstàncies de productivitat i aprenentatge del treba-
llador. Tant des del punt de vista de l’alumne, que no participaria en la vida real 
de l’empresa, com des del punt de vista d’aquesta, que es veuria en l’obligació 
de tractar els alumnes com aliens a la seva natural activitat de producció de 
béns i serveis. En altres paraules, les empreses poden i han de participar en el 
model amb totes les conseqüències, incloent-hi la cobertura de les seves veri-
tables necessitats productives i la generació de valor associada. A canvi d’això, 
paguen un salari i assumeixen, totalment o parcialment, el cost de la formació. 
Com ha demostrat l’experiència europea, aquesta és l’única possibilitat real 
per finançar una FP dual generalitzada.
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En el fons, tot sistema dual viable busca complementar aportacions fent a ca-
dascun responsable de la part del sistema del qual es “beneficia”, amb excep-
ció del treballador, per a qui resulta gratuït, a canvi del seu treball i l’aprofita-
ment de la formació. Hi haurà qui digui que el treballador suporta la diferència 
entre el menor salari que percep per ser aprenent i el que rebria en cas de no 
ser contractat com a tal. Però això és fals. En primer lloc, perquè el treballador 
que no està treballant no està rebent cap salari, i no es pot comparar un salari 
cert amb un teòric inexistent. En segon lloc, perquè aquest enfocament desco-
neix que el salari es correspon amb la productivitat marginal que aporta el tre-
ballador. Per això, no només és lògic que el salari de l’aprenent sigui menor 
que el del treballador qualificat, la productivitat del qual és més gran, sinó que 
ha de ser així necessàriament des del punt de vista del càlcul econòmic.

Aclarit que l’aprenent és beneficiari net del sistema dual, és cert que l’empresa 
obté benefici de la productivitat del treballador. Per això, una part d’aquest 
benefici es repercuteix en forma de “quota d’aprenentatge” (a França), en el 
pagament del cost de la formació (Alemanya), en el salari de l’aprenent (Suïs-
sa) o en una combinació de tots ells. Per la seva banda, el conjunt de la societat 
es “beneficia” amb l’aprenentatge perquè disminueix la desocupació, evita po-
lítiques assistencials, estalvia recursos formatius públics que, a més, serien 
menys eficients, i genera una expectativa futura de cotització i ingressos fis-
cals. Aquest és el motiu pel qual es dediquen abundants recursos públics nacio-
nals que, en el cas espanyol, podrien complementar-se amb aportacions de l’F-
SE.

Finalment, convé tenir present que en l’FP dual resulta decisiva la participació 
de les organitzacions empresarials, als quals correspon el repte de la relació 
amb les empreses. En aquest sentit, el seu paper és facilitar els elements ne-
cessaris perquè el sistema funcioni: la identificació de les empreses, la interme-
diació entre aquestes i els centres de formació, el control dels abusos en col·la-
boració amb la Inspecció de Treball, habilitar i formar els tutors de les empreses 
per acollir aprenents. Aquestes són les funcions essencials de les organitzaci-
ons empresarials en l’FP a la major part d’Europa en què hi ha formació dual: la 
de les Cambres de Comerç a Alemanya, la de les organitzacions sectorials pari-
tàries a França, la de la vella estructura gremial britànica, la de les organitzaci-
ons sectorials suïsses. En el nostre cas, el III Acord Nacional per a l’Ocupació i la 
Negociació Col·lectiva (BOE 20 de juny) representa una gran oportunitat en 
aquesta direcció.
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Si considerem el límit d’edat de 30 anys que es va acordar en l’incipient model 
dual espanyol regulat el 2012 (almenys, mentre la taxa d’atur no baixi del 15%) i 
tenim en compte totes les persones que mai han treballat en aquest grup 
d’edat (16-30 anys), el sistema d’FP en format dual haurà de ser capaç de donar 
resposta aproximadament a uns 400.000 aprenents cada any.

És evident que això no és possible sense alinear cap a aquest objectiu els fons 
disponibles de l’FP “educativa” i una part substancial dels de l’FPE, acompa-
nyant-los d’una reforma laboral complementària. Per cert, l’argument que l’FP 
dual requereix una determinada mida en les empreses perquè pugui articular 
l’aprenentatge en els centres de treball no és enterament cert, com demostra 
l’experiència d’altres països. Més aviat, la dificultat del model rau en què 
s’aborden seriosament altres aspectes:

• l’existència d’un tipus de contracte específic d’aprenentatge, tradicional-
ment rebutjat i desprestigiat en la tradició de les relacions laborals a Es-
panya (recordem les referències al “contracte escombraries”);

• la voluntat de les empreses de participar en la formació, entesa com una 
obligació envers el conjunt del sistema productiu i amb la seva pròpia via-
bilitat i competitivitat;

• la convicció empresarial que també s’ha de retribuir el treball i l’esforç 
d’aprendre dels treballadors menys qualificats, admetent que doni lloc a 
determinats drets socials i, sobretot, a l’assumpció dels costos inherents 
a l’aprenentatge en l’empresa;

• l’acceptació dels representants sindicals que l’aprenentatge en l’ocupa-
ció és un procés necessari, que repercuteix favorablement en l’ocupabili-
tat, però, fins que no s’assoleix el llindar d’acompliment, requereix un 
tractament diferencial des del punt de vista del salari i dels drets laborals;

• la necessitat d’aportar mitjans específics per a aquesta modalitat forma-
tiva, que implica l’adaptació dels continguts, el disseny d’itineraris d’apre-
nentatge en el lloc de treball i en el centre formatiu, el desenvolupament 
de noves formes de motivació, seguiment, tutoria i avaluació;

• la decidida voluntat dels docents d’adaptar els seus coneixements, els 
seus mètodes d’ensenyament i el seu horari i lloc de treball, si cal, per fa-
cilitar l’aprenentatge en l’entorn laboral;

• la voluntat dels alumnes de suportar l’esforç de treballar i formar-se al 
mateix temps, admetent que, fins que no adquireixen la formació i pro-
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ductivitat necessària, no poden aspirar a condicions homogènies amb els 
treballadors qualificats, i

• la corresponsabilitat publicoprivada en el finançament i en la gestió de 
l’FP dual, articulant i compensant la productivitat marginal aportada pels 
alumnes-treballadors, el cost salarial/extrasalarial del contracte de tre-
ball formatiu i el cost de la formació.

3. Facilitar la reinserció en el mercat de treball

El sistema d’FP ha de contemplar l’objectiu de la tradicional formació ocupaci-
onal concebuda com a política activa d’ocupació. En aquest cas, en la major 
part dels països és tradicional que el finançament provingui dels pressupostos 
generals públics que financen les polítiques actives d’ocupació, encara que 
aquests integrin per a aquesta finalitat una part de la recaptació de la quota 
obligatòria de formació dels assalariats, en una mena de solidaritat dels ocu-
pats cap als aturats. Així succeeix en el cas espanyol, en què és testimonial 
l’aportació de fons públics procedents de la fiscalitat general i, per tant, la for-
mació de desocupats es finança amb la solidaritat finalista de les empreses i els 
ocupats a través de la quota i de les aportacions de l’FSE.

L’experiència de gestió en altres països es basa en el disseny d’itineraris que 
s’adaptin a un nombre determinat de tipus, patrons o grups de desocupats. 
En alguns casos, com succeeix en el cas dels aturats sense qualificació bàsica 
als que ja ens referim en l’objectiu a), sembla raonable que la primera acció 
formativa es dirigeixi a pal·liar aquesta necessitat. En altres, el raonable és 
que la formació sigui dual, utilitzant el model d’intervenció d’accés a l’ocupa-
ció que es va proposar en l’objectiu b), sempre que es compleixin les condici-
ons per al contracte laboral que ho permeti realitzar (en el cas espanyol, bà-
sicament que siguin menors de 30 anys). En aquest sentit, hi ha diversos 
països que han generalitzat la formació dual per als aturats, bé mitjançant la 
creació de contractes d’aprenentatge ad hoc (per als aturats de llarga dura-
da, per a majors de 45 anys, etc.), bé estenent el contracte per a la formació i 
l’aprenentatge als majors de 30 anys, almenys per a aquests supòsits con-
crets.

En el nostre cas, som conscients de les dificultats culturals i de la pròpia capaci-
tat del sistema empresarial productiu que ja planteja la formació dual, encara 
que només s’apliqués als desocupats més joves que cursen formació de cicle 
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llarg que mai han treball i siguin menors de 30 anys. Així que no sembla realista 
plantejar, d’inici, l’extensió de l’FP dual a la resta dels aturats.

També és cert que la taxa de cobertura formativa se situa al voltant del 13% 
dels aturats, encara que un objectiu raonable de formació ocupacional hauria 
de ser que almenys el 20% de les persones no ocupades puguin realitzar forma-
ció cada any.

4. Adaptar les competències dels treballadors de les empreses

Quan la Unió Europea es va enfrontar al repte d’assignar un primer nivell d’ob-
jectius als sistemes nacionals d’FP pel que fa a la formació dels treballadors de 
les empreses, va establir una classificació de la formació en funció del seu grau 
de transferibilitat per identificar el principal “beneficiari” segons qui capitalitzi 
en major mesura el resultat de la formació.

En aquest sentit, no és el mateix una formació general que permeti adquirir 
competències útils per treballar en qualsevol empresa d’un mateix sector, que 
una formació específica per adquirir competències que només són recognosci-
bles i aplicables a l’empresa en què s’està treballant. D’aquesta classificació es 
pot derivar el major o menor interès públic de la formació i, en funció d’aquest, 
es poden repartir les càrregues financeres per a la seva realització i decidir el 
model de gestió.

És interessant subratllar que aquesta distinció tipològica de les competències 
que poden ser adquirides a través de la formació per a l’ocupació no s’ha utilit-
zat gairebé a Espanya. Però, més interessant és el fet que no s’hagi substituït 
per cap altra assimilable que ajudi a planificar, amb un propòsit general i, el 
que és més important, a establir qui ha de pagar cada un d’aquests tipus de 
formació i qui ha de gestionar-la.

En aquest sentit, per simplificar la identificació de la formació general, el més 
senzill és considerar si la formació s’orienta a l’obtenció d’una acreditació ge-
neral reconeguda. És a dir, si desenvolupa un o diversos mòduls formatius d’un 
títol o d’un certificat de professionalitat. Si no és així, la formació seria específi-
ca.

Amb aquest esquema de doble interès, segons es tracti de formació general o 
específica:
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• La formació general hauria de ser finançada en part amb càrrec a la quo-
ta de formació i, en part, a càrrec de fons públics no finalistes; pels matei-
xos motius, la gestió d’aquest tipus de formació hauria de ser doble:

– A través de les organitzacions empresarials o paritàries;

– A través dels centres acreditats;

• La formació específica passaria a ser bàsicament responsabilitat de cada 
empresa i ha de ser cada empresa qui la pagui i la gestioni; per això, hi ha 
dues opcions: o bé que es reservi una part de la quota com succeeix en el 
nou model francès en què l’empresa pot gestionar directament el 0,2% 
de la seva massa salarial (1/5 de la quota obligatòria), o bé que l’aporti 
amb la resta de la quota perquè sigui l’organització empresarial, paritària 
o no, qui la hi proporcioni. En el primer cas, l’empresa optarà per impartir 
amb recursos externs o contractar-la a algun proveïdor de formació, sen-
se cap limitació més que la de gastar el percentatge obligatori.

Aquesta fórmula té avantatges evidents sobre el sistema actual. D’una banda, 
identifica des de l’inici el tipus de formació en funció de l’objectiu de qualifica-
ció que persegueix, general o particular. De l’altra, evita intermediaris i inefici-
ències.

C. Respecte del finançament i la gestió

En l’apartat dedicat a la inadequació del finançament en la 1a part d’aquest do-
cument ens referim, entre altres coses, a les dificultats del model actual per 
assignar diferents graus de responsabilitat per contribuir al sistema en funció 
dels interessos i dels objectius que persegueix cada tipus de formació i els seus 
protagonistes. La nostra premissa és que aquests interessos s’haurien de tra-
duir en una relació més directa entre el recurs financer, la identificació de qui 
ha d’aportar i l’objectiu de qualificació a què respon. Perquè això sigui possible 
és necessari identificar els objectius i els principals beneficiaris i responsables 
de cada un d’ells.

Però, a més d’un criteri de responsabilitat, l’assignació de diferents rols de fi-
nançament i gestió en funció d’objectius i dels tipus de formació vinculats als 
mateixos, respon a un principi de transparència i d’eficiència. Un cop identifi-
cat un objectiu al qual ha de respondre un tipus de formació, el més eficient i 
lògic és que un mateix actor aporti, recapti i gestioni.
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No té sentit que les empreses aportin una quota per satisfer una necessitat 
pròpia, com la formació contínua dels seus treballadors, que recapta un orga-
nisme intermedi (Seguretat Social), que gestionen altres organismes (Sepe, 
CA, Fundació Tripartita estatal i autonòmiques) per a què una part d’aquests 
fons aportats tornin a l’empresa per satisfer la seva necessitat i, a més, de for-
ma condicionada en temps i forma. Si la premissa és que el gestor final ha de 
ser l’empresa perquè és qui coneix la seva pròpia necessitat i qui ha de decidir 
com satisfer-la, aquest recorregut només condueix a perdre eficiència, ja que 
una part dels recursos que haurien d’anar directament a la formació es queden 
als organismes recaptadors i gestors intermedis.

El mateix cal dir quan la resposta formativa s’articula en mode d’oferta per a la 
formació dels assalariats. No té sentit que sigui un tercer, l’Administració, qui 
decideixi quina formació i a través de quins gestors s’apliquen els fons finalis-
tes que paguen les empreses, com si aquestes no poguessin decidir directa-
ment de manera individual o agrupada.

Si, com es va explicar en l’apartat d’objectius, cal una aportació de les empre-
ses al sistema per a altres fins (competències o FP bàsica, reinserció d’aturats, 
etc.) i aquests recursos han de ser gestionats pels Serveis Públics d’Ocupació 
per garantir el principi d’equitat i per aplicar criteris generals de política d’ocu-
pació, el més lògic és que només aquesta part de l’aportació empresarial 
s’aporti a un fons públic perquè, si escau, complementi el finançament proce-
dent de la fiscalitat general.

En definitiva, el que es proposa és:

1) Clarificar el finançament, com es va fer en el seu moment amb el finan-
çament del sistema de salut respecte de la Seguretat Social, al marge de 
la forma de recaptació. Això permetria identificar el que aporta a l’FP 
l’Administració i el que aporten les empreses i relacionar-lo amb la ne-
cessitat o l’objectiu per al qual l’aporten.

2) Reduir al mínim necessari les despeses administratives de recaptació i 
gestió per aconseguir que la major part dels recursos disponibles es de-
diquin a la formació.

3) Aproximar en tot el possible els recursos a qui pot i ha de decidir sobre 
la seva aplicació de manera més eficient, és a dir, en funció de l’objectiu 
que s’assigna a aquesta part dels recursos.
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Per complir amb aquestes mateixes premisses de responsabilitat, eficiència i 
transparència, la nostra proposta és adoptar un sistema que combini recursos 
públics amb fons privats aportats, en uns casos, mitjançant quota obligatòria, 
en altres, mitjançant aportació suplementària no obligatòria.

Ja s’ha comentat la conveniència de separar i donar transparència a les fonts 
de finançament, com ja va passar amb els fons per a la sanitat pública. Les sen-
tències del TC i el Tribunal de Comptes han reiterat que la quota de formació té 
caràcter finalista i no forma part de la caixa única de la Seguretat Social. També 
és pertinent evitar la pèrdua de recursos per motius burocràtics i les ineficièn-
cies que generen els òrgans administratius intermedis en una part del sistema 
en què no només no es necessita la seva intervenció, sinó que resulta contra-
produent pels costos i les rigideses que genera. És el cas de la formació dels 
treballadors propis assalariats, del compte i dels permisos de formació, dels 
contractes formatius i la formació dual i, per descomptat, de la inversió actual i 
potencial per sobre de la quota obligatòria.

Però de tots els arguments possibles, és essencial el de recuperar la “visibili-
tat” de la inversió en formació. Malgrat l’avenç que va suposar la formació de 
demanda, la quota formativa s’ha convertit en un impost més o, pitjor encara, 
en un cost associat a l’ocupació. Com hem explicat, aquest sistema desvincula 
les empreses de la formació i, sense referències de la rendibilitat de la forma-
ció, converteix la quota en el sostre de despesa.

D’altra banda, és fonamental tornar a les empreses individualment la capacitat 
de decidir sobre la formació dels seus propis treballadors, de les millors formes 
i moments per integrar-la amb la seva pròpia activitat productiva i de la llibertat 
per seleccionar proveïdors als quals triïn, paguin i avaluïn de manera directa.

D. Respecte de la governança social del sistema

L’actual participació de les organitzacions empresarials i sindicals en els con-
sells de FP i en els ens tripartits estatals i autonòmics no pot considerar-se un 
model òptim de governança. En el primer cas, es limita a funcions consultives i, 
en el segon, a l’execució de solament una petita part de l’oferta d’FP. Però, 
més enllà d’això, no existeix un sistema de governança per acordar els objec-
tius de qualificació i ocupació (siguin els que es proposen en aquest document 
o altres) i molt menys per decidir l’assignació de recursos a aquests objectius 
(sigui en la forma que s’ha proposat o en una altra).
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El resultat és un model inconnex, parcel·lat, que no s’orienta a objectius trans-
parents i avaluables, i que no fa correspondre els seus mitjans financers amb 
aquests objectius. En aquestes condicions, és també improbable que aquests 
es traslladin a la negociació col·lectiva i a la concertació general sobre el mer-
cat de treball o sobre l’educació.

Per tot això, sembla imprescindible que la reforma de l’FP contempli una refor-
mulació del sistema de governança social, tal com fa la Llei francesa de 2014. 
En el cas francès, s’ha establert un nivell general de concertació i un nivell sec-
torial (20 sectors), fent correspondre cada un d’ells amb una família professio-
nal. Cadascun d’ells disposa del seu propi ens de recaptació i gestió dels fons 
de la quota obligatòria. Es procura facilitar així la coherència entre famílies 
d’ordenació de les qualificacions i les ofertes formatives (26 en el nostre cas), 
mitjans financers (recaptació de la quota obligatòria), planificació de l’oferta 
formativa general i negociació col·lectiva.

En el nostre cas, a la manca de governança social del sistema s’afegeix la com-
plexitat administrativa territorial, ja que les comunitats autònomes són com-
petents en l’execució educativa i laboral. Però la legislació estatal podria i hau-
ria d’establir un marc general que asseguri la governança social del sistema 
d’FP sobretot per assegurar la coherència entre aquest i el funcionament del 
mercat de treball.

En aquest sentit, en l’àmbit de l’FPE, la Llei 30/2015 ha estat una oportunitat 
perduda per reformular la governança social recolzant-se en el nou paper que 
es vol reservar als agents socials al marge de la gestió directa de la formació. 
No s’ha de confondre la gestió més o menys directa de la formació amb la par-
ticipació de les organitzacions empresarials i sindicals en el sistema d’FP que 
transcendeix amb molt a aquesta gestió i que resulta imprescindible per esta-
blir la vinculació entre l’FP i el mercat de treball.

Concretament, el sistema de governança hauria de començar amb dos acords 
bàsics i complementaris: un referit als objectius i un altre a les previsions de 
mitjans financers per a cada objectiu, amb l’especificació del seu origen (pú-
blic, privat finalista obligatori o no obligatori). És imprescindible verificar al-
menys anualment el compliment d’aquests acords i, si escau, la seva actualitza-
ció.

Així doncs, és necessari aprofundir en un nou procés de concertació estratègi-
ca i, un cop determinats els objectius i els mitjans financers, el sistema reque-

001-548 ponenciasEIX5.indd   122 24/07/2018   10:24:20



123

J. Jaime López Cossío i Eulàlia Martínez i Puig

reix també un nivell de governança social en la recaptació, en l’execució pres-
supostària, en la planificació de l’oferta formativa general i en l’avaluació dels 
resultats. En aquestes funcions resulta imprescindible concretar el paper d’em-
preses i treballadors, a través dels corresponents instruments de participació i 
decisió amb o sense la participació de l’Administració Pública.
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Resumen

Se propone exponer un sistema de formación en alternancia dentro de la formación 
profesional reglada y continua, teniendo en cuenta la experiencia actual en Cataluña 
e igualmente a nivel internacional, presentando los elementos que la formación por 
alternancia añade al sistema dual, actualmente de moda en nuestro país.

Después de una síntesis que permita conocer los fundamentos, medios, fines y difu-
sión mundial del sistema pedagógico de alternancia, se mostrará la importancia de la 
formación asociada: formación general, técnica y general, de forma transdisciplinar.

Actualmente, hay muchas instituciones educativas, sistemas pedagógicos y leyes de 
educación que incorporan ciertos componentes de la alternancia en sus plantea-
mientos de la formación profesional formal, de la profesionalización de los trabaja-
dores e incluso de la formación universitaria. La validación de lo adquirido por la ex-
periencia (VAE) y la validación de lo adquirido por la profesión (VAP) permiten que la 
formación profesional no sea “finalizadora”, sino que sea un punto de partida en el 
proceso y carrera profesional de las personas.

1. Introducción

La formación en alternancia (o dual) es en Cataluña, en España, en Europa y en 
el mundo, una práctica educativa antigua que, actualmente, se presenta en dis-
tintas formaciones que van desde la segunda etapa de la ESO, como sistema 
de orientación vocacional, pasando por las educaciones secundarias, la forma-
ción profesional y llegando a la universidad e igualmente a la profesionaliza-
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ción en todos los ámbitos de formación. Sin embargo, son pocas y recientes las 
investigaciones educativas al respecto, ya que fue a partir de los 80 que soció-
logos, pedagogos y otros investigadores comienzan a analizar los efectos de la 
formación por alternancia.

Cada vez más, los periíodos que pasan los estudiantes en el medio laboral y en 
el medio profesional son más y mejor valorados dentro de los programas de 
formación profesional. Se ha comprendido la importancia que estos períodos, 
de enseñanza-aprendizaje en el medio profesional, revisten para el desarrollo 
de las competencias que caracterizan cada una de las profesiones respecto a 
las otras y así como en el conocimiento real y la construcción de la identidad 
profesional del estudiante o aprendiz, todo ello confirmado a lo largo del tiem-
po con las investigaciones en esta área.

La organización, la relación y especialmente la interacción entre ambos espa-
cios y tiempos (medio profesional y medio académico) en el transcurso de la 
formación se pueden plantear de muy diversas formas. Según el modelo de al-
ternancia o dual elegido, dicha interacción puede tener una mayor o menor in-
fluencia en el desarrollo de competencias y de habilidades durante la forma-
ción profesional. 

En el marco de este artículo no nos referiremos a una profesión en particular, 
aunque haremos referencia a la formación en alternancia entre el medio socio-
profesional y el académico de los CEFFA1. Inicialmente, trataremos de la noción 
y diferentes modelos de alternancia, para posteriormente hablar de los benefi-
cios, dificultades y desafíos, prosiguiendo con los aspectos de validación de la 
experiencia en sentido amplio y específico, continuando con aspectos que fa-
vorecen el emprendedurismo dentro de la formación, para llegar a conclusio-
nes que hacen referencia a la necesidad de compromisos institucionales, la im-
portancia del acompañamiento y la necesaria flexibilidad para un proceso de 
formación basado en el paradigma dual-alternancia.

1. CEFFA: Centros Educativos Familiares de Formación por Alternancia

001-548 ponenciasEIX5.indd   126 24/07/2018   10:24:20



127

Pere Puig-Calvó y Jordi González García

2. Las alternancias y el sistema dual en la formación profesional

2.1. El sistema pedagógico de la alternancia de los CEFFA

Para responder a las necesidades de la formación, es necesario contar con me-
todologías innovadoras (FAO-UNESCO, 2003), (Kools, M. & Soll, L., 2016), que 
permitan que la identidad cultural de los jóvenes no se bloquee ante la pers-
pectiva de la globalización y que puedan prepararse adecuadamente para la 
vida laboral. La formación en alternancia representa una de las respuestas po-
sibles a la necesidad de crear vínculos estables y eficaces entre la educación y 
el mundo del trabajo (OCDE, 1994). En el caso de los Centros Educativos Fami-
liares de Formación en Alternancia (CEFFA), este vínculo es muy claro por el 
sistema pedagógico que utilizan: una alternancia interactiva entre medio so-
cioprofesional y escuela (Puig-Calvó, P. 2006 a).

La educación a todos los niveles es un elemento fundamental para abrir la 
puerta del desarrollo sostenible, la mayoría de las instituciones relacionadas 
-UNESCO, BID, OIT- etc. lo corroboran, pero educar a la gente con una visión 
sostenible del desarrollo no consiste en añadir la protección del medio ambien-
te a los contenidos del currículo, sino en proporcionar a los estudiantes las he-
rramientas para lograr un equilibrio entre los objetivos económicos, las necesi-
dades sociales y la responsabilidad ecológica (Annan, 2001). Ante los cambios 
en la concepción del trabajo y la empresa, con una concepción socioeconómi-
ca actual, la educación -que debe colocar al ser humano en el centro del desa-
rrollo sostenible- ha de contribuir a construir capacidades polivalentes y a re-
forzar la promoción social. En esta línea de formación y desarrollo se inscriben 
los CEFFA.

Los CEFFA son asociaciones de familias, profesionales e instituciones que asu-
men la responsabilidad del desarrollo y de la promoción del medio rural a tra-
vés de acciones educativas integrales y de formación profesional -especial-
mente con jóvenes-, como respuesta a una problemática común (Puig-Calvó, P. 
2006 b) y (García-Marirrodirga, 2002). Partiendo de las características irrenun-
ciables de los CEFFA, podemos relacionar algunas ideas sobre el capital social 
por el refuerzo que encuentran en el sistema pedagógico de alternancia. Di-
chas características consisten en unos fines definidos que se consiguen con 
unos medios precisos (Puig-Calvó, P. & García-Marirrodriga, R, 2011), esta sería 
una modelización de lo que pretende el sistema de los CEFFA.
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Figura 1. Esquema DESARROLLO y FORMACIÓN

Los fines u objetivos son:

a) El desarrollo de las personas en su medio -a partir de una educación y 
formación integral que culmina en la formulación y ejecución de un pro-
yecto personal de vida con base en lo profesional.

b) El desarrollo territorial mediante la creación de tejido social cualificado.

Los medios serían:

a) Un sistema pedagógico, la Alternancia interactiva, capaz de responder 
adecuadamente a las necesidades de las personas, del entorno cultural, 
social y profesional.

b) Todo ello gestionado por un grupo de personas responsables que se 
constituyen en asociación y en la que están representados los actores 
locales: familias, entidades, empresas...
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Ninguno de estos elementos citados es una exclusiva del movimiento educati-
vo y de promoción territorial que son los CEFFA. Existen instituciones educati-
vas que pretenden la formación integral de los jóvenes; actualmente hay es-
cuelas de todos los niveles que dicen y aplican la alternancia con mayor o 
menor interacción, igualmente tenemos ejemplos desde hace siglos (la forma-
ción de los aprendices medievales, por ejemplo); las asociaciones y cooperati-
vas para crear escuelas no son tampoco ninguna novedad, y el desarrollo local 
es lo que pretenden muchas instituciones públicas o privadas. En el caso de los 
CEFFA será la interacción entre los componentes -todos ellos indispensables e 
interrelacionados- la que hará que tengan sentido e identidad propia. Tampo-
co es que se hayan “descubierto” ahora. La novedad consiste en haber profun-
dizado en estos conceptos y su interrelación, y en haber sistematizado su pre-
sentación (Puig-Calvó, P. 2006 b).

Para poder hablar de una verdadera escuela de alternancia, es necesario que 
se intenten lograr esos fines con esos medios. Es decir, si falta alguno de los 
cuatro elementos, podremos hablar, por ejemplo, de escuelas que se preocu-
pan de la formación integral de sus alumnos, pero no del desarrollo del territo-
rio; o que promueven el desarrollo sin una base asociativa local; o que practi-
can cierta alternancia entendida como la combinación de talleres presenciales 
en centros de entrenamiento específicos, con la aplicación práctica en unida-
des productivas; pero no nos estaremos refiriendo con propiedad a los CEFFA, 
sino a otro tipo de instituciones. En otras palabras, poner en marcha con éxito 
el modelo pedagógico de alternancia -que implica entrelazar continuamente el 
currículo con el medio (Puig-Calvó, P. 2006 c)- supone “gestionar la compleji-
dad”. Las flechas que relacionan los “cuatro pilares” de la Figura 1 intentan 
mostrar su necesaria interdependencia. 

2.2. Las prácticas en las empresas y su relación con los centros de formación

Las prácticas en las empresas constituyen el principal espacio de profesionali-
zación para los jóvenes en formación (Correa-Molina, E. , 2014). En efecto, aun-
que los futuros profesionales tengan, en algunos casos, alguna experiencia o 
pequeños conocimientos de la profesión que están aprendiendo, es durante 
las prácticas de su programa de formación que progresivamente descubren, 
experimentan y asumen el rol real de su trabajo.

Las prácticas reales (no simuladas) son entonces un espacio único en la forma-
ción profesional, ya que es allí donde realmente se movilizan, adaptan y combi-
nan los recursos propios (intrínsecos) y ajenos (extrínsecos) del ejercicio de 
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cualquier profesión u oficio. Las competencias requeridas para el ejercicio de 
las profesiones se manifiestan en un contexto auténtico, es en la empresa, en 
el trabajo real, que los estudiantes en prácticas pueden demostrar la progre-
sión en la adquisición de estas. Existen investigaciones y documentos referen-
tes al tema de las prácticas y al de los factores que la caracterizan como espa-
cio de aprendizaje. Las prácticas son un espacio de actualización de 
competencias (Correa-Molina, Compétence: pertinence du concept en forma-
tion pratique d’enseignants, 2014). Las prácticas, cuando se inscriben en un pa-
radigma de formación en alternancia, proponen una interacción y una integra-
ción de experiencias y saberes provenientes de ambos medios de formación; 
es decir, la empresa y el centro de formación.

Según el modelo de alternancia aplicado, hará que la adquisición de competen-
cias, el aprendizaje, la profesionalización puedan tener mayor o menor resulta-
do. Es decir que, si por un lado estamos de acuerdo en señalar que la práctica 
permite que el futuro profesional alterne espacios y tiempos de permanencia 
en uno y otro medio formativo, los efectos de esta alternancia estarán estre-
chamente ligados a la organización de la práctica, a la interacción entre los ac-
tores de la formación y al tipo de alternancia que el programa haya implemen-
tado.

2.3. Las prácticas en las empresas y su relación con los centros de formación

Normalmente han sido los pedagogos y sociólogos investigadores universita-
rios próximos a los movimientos de educación popular, a la educación perma-
nente, a la profesionalización, los que van formalizando y articulando los cono-
cimientos de esta modalidad formativa a partir de las experiencias en los 
escenarios reales donde se implementa. Sabemos que la formación en alter-
nancia no constituye un objeto de investigación central ni prioritario en Cien-
cias de la Educación (Demol, JN y Clénet, J, 2004).

Las investigaciones existentes desarrollan tipologías para diferenciar las for-
mas de alternancia en función del nivel de colaboración entre los medios edu-
cativos y los medios profesionales. Proponemos clasificar en tres niveles de in-
tegración de las situaciones de aprendizaje en el momento del trabajo en las 
empresas, con las situaciones de formación mayoritariamente teóricas en el 
centro escolar. 
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2.3.1. La alternancia sin integración empresa-escuela

Los autores las califican como alternancia yuxtapositiva (Bourgeon, 1979) (Til-
man, F. y Delvaux E., 2000), o de falsa alternancia (Malglaive, 1975) y más ac-
tualmente alternancia aleatoria (Merieu, 2014), en estos casos se organizan en 
los espacios y tiempos curriculares dos actividades de aprendizaje: una de es-
tudio en el centro de formación y la otra en el puesto de trabajo sin relación 
entre sí. Encontramos esta modalidad de alternancia en la mayoría de los currí-
culos nacionales de formación en educación secundaria, ciclos profesionales 
formativos y universitarios con períodos de prácticas obligatorias. En la mayo-
ría de los casos, los profesores presuponen que los alumnos van a aplicar las 
teorías aprendidas en los puestos de trabajo de las empresas.

2.3.2. La alternancia con alguna integración empresa-escuela  

Continuando con las calificaciones, la llaman alternancia asociativa (Bourgeon 
1979 b), alternancia complementaria (Tilman F y Delvaux E, 2000b) o alternan-
cia aproximativa (Malglaive, 1975b) cuando están organizados los distintos es-
pacios y tiempos con ritmos de frecuentes períodos entre la empresa y la es-
cuela durante todo el ciclo de formación. Si bien los componentes de la 
alternancia están presentes, siguen siendo incompletos en la mayoría de los 
casos, dado que las escuelas y los docentes siguen considerando que la empre-
sa solo reemplaza el taller o el laboratorio como lugar de aplicación de los sa-
beres teóricos o metodológicos.

2.3.3. La alternancia con fuerte integración empresa-escuela  

Este prototipo ideal de alternancia la llaman alternancia real (Malglaive, 1975c), 
alternancia copulativa (Bourgeon, 1979c), alternancia articulada (Tilman F. y 
Delvaux E., 2000c) alternancia integrativa (Chartier, 2004) o alternancia inte-
ractiva (Puig-Calvó, 2006), (Meirieu, 2011) el medio laboral (las empresas, los 
autónomos, las instituciones...), y el educativo (escuelas, centros de forma-
ción...) proponen de forma conjunta situaciones-problema, proyectos de in-
vestigación-acción y recursos mutuos (Clénet, J. y Gérard, C., 1994) haciendo 
de la colaboración entre el mundo educativo y el mundo productivo la palanca 
central de la alternancia integrativa. Esta forma de alternancia se encuentra 
aplicada en Cataluña en la EFA Quintanes, en España en la red de escuelas aso-
ciadas a UNEFA y COCEDER, a nivel mundial, las redes de cerca de 40 asociacio-
nes de cerca de 30 países asociadas a la AIMFR.
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Pero, significativamente, encontramos aplicaciones del sistema dual y de la al-
ternancia en muchísimos otros países en donde se ofrecen, además de lo cita-
do anteriormente, propuestas de educación permanente para la inserción de 
adultos, de inserción social, etc. En los dos primeros modelos de alternancia, 
los costes de equipamientos e instalaciones en los centros de formación, que-
riendo imitar a las empresas, si quieren estar al ritmo y evolución técnica y tec-
nológica de las empresas serán desorbitados, la necesaria complementariedad 
es lo que debería primar.

En los casos de poca integración o nula entre la empresa y la escuela, en donde 
la yuxtaposición de los dos sistemas formativos es la forma de aplicación de la 
alternancia, en los ámbitos escolares se entiende el período en las empresas, 
como una mera aplicación de lo aprendido en la escuela. La empresa se con-
vierte en el lugar de experimentación y de práctica de lo aprendido, y general-
mente las prácticas se dan al final del ciclo de formación, sin retorno alguno 
para el centro educativo.

Cuando hay mayores intentos de comunicación, de aproximación, aumenta la 
relación entre teoría y práctica, como consecuencia se empiezan a trabajar en 
los períodos escolares algunos elementos de la parte empírica, experimental, 
conceptualizando y apropiándose de ambos tipos de aprendizajes.

La fórmula ideal, y consecuentemente la más compleja, es la Alternancia Inte-
ractiva, que integran e implican mutuamente todos los elementos y factores: 
las personas, los programas oficiales, las empresas; teniendo en cuenta las 
evoluciones y necesidades, sociales, productivas, económicas, ecológicas, etc. 
Significa, por lo tanto, un elevado grado de implicación mutua y responsabili-
dad por parte de todos para evitar interpretaciones abusivas que pueden dar-
se en cualquiera de las formas de alternancia.

En la figura siguiente tratamos de describir de forma esquemática tres agrupa-
ciones relacionales -según el grado de aplicación e implicación de los actores 
de la alternancia, y como consecuencia de sus resultados-, todo ello sin preten-
der simplificar o reducir las múltiples posibilidades y variables existentes.
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Figura 2. Formas de alternancia. Diversos espacios y tiempos de formación
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Correa-Molina, La alternancia en la formación inicial 
docente: vía de profesionalización, 2015).

3. Stop. Los jóvenes en la formación por alternancia y las empresas

Las distintas investigaciones con orientación sociológica, económica o didácti-
ca han aportado matices interesantes a la alternancia como veremos a conti-
nuación. La alternancia constituye ante todo un instrumento de movilización 
de los jóvenes, tanto en términos de flujo de mano de obra como de socializa-
ción profesional hacia las empresas nos dice (Monaco, 1993). Este sociólogo 
hizo una investigación cuantitativa al respecto muy interesante.

El economista (Léné, 2002), nos dice que la formación en alternancia no cues-
tionaría tanto la jerarquía de los diplomas, sino que permitiría el acceso de jó-
venes inicialmente poco cualificados a un mercado laboral secundario en bene-
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ficio de empresas de reducido tamaño situadas en sectores poco estables. A lo 
que adjuntamos el hecho, que la alternancia da a los jóvenes la oportunidad de 
reconciliarse, a través de trabajo con el mundo del estudio. Por otro lado, hay 
que considerar el beneficio que representa la contribución de las empresas en 
la formación y selección de personal, y para los jóvenes el acceso a capacida-
des y competencias experienciales, que de otro modo no tendrían y les abrirán 
nuevas perspectivas profesionales. Pero para logar todo esto es preciso una 
flexibilidad tanto en el ámbito académico, como en el ámbito empresarial (mo-
dalidades de contratos); la cooperación entre el mundo educativo y el mundo 
económico no resulta siempre fácil porque se está en presencia de institucio-
nes (escolar-académica) y organizaciones (empresas-finanzas) con lógicas dis-
tintas y a veces distantes.

3.1. Colaboraciones precarias entre escuelas y empresas 

Diversas investigaciones empíricas muestran cómo la perspectiva de los defen-
sores de la alternancia, sobre la colaboración institucional educativa con la em-
presa, como combinación interinstitucional, no deja de ser una visión idealiza-
da, idealista. En las relaciones entre la institución educativa y la empresa, por lo 
que se refiere a las formaciones dual y/o alternancia, destacaríamos de forma 
relevante el peso específico que comportan las diferencias culturales entre na-
ciones, que nos muestran de forma evidente que unas son más favorables que 
otras para la colaboración mutua, un ejemplo práctico sería las formas de ac-
tuar de los sindicatos de trabajadores; podríamos de ahí deducir las dificulta-
des y por tanto las necesidades de adaptación sociocultural, cuando se trata 
de implantar por ejemplo el sistema dual alemán (presentado muchas veces 
como referente), en otras culturas verdaderamente distintas.

Estas interacciones, entre las instituciones educativas y las organizaciones em-
presariales pueden tener -como podemos deducir de lo citado- tres posiciones 
dominantes: cuando es la institución académica que domina: la empresa es un 
proveedor de prácticas, cuando domina la empresa en la escuela: esta es un 
proveedor de mano de obra barata, lo deseable sería que existiera una posi-
ción que fuera de verdadera colaboración, interacción, paridad (Landry, C. y 
Mazalon, E., 1997). Se necesita para el éxito de estas colaboraciones un míni-
mo de estructura que permita la conexión dentro de un espacio común entre 
los diversos actores y autores del mundo educativo y del mundo productivo 
(Boudjaoui, 2011).
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En España y debido a las dificultades legales, se tiene que agudizar el ingenio, 
para poder superar las trabas propias de un sistema educativo con una falta de 
flexibilidad evidente. Un ejemplo fue el desarrollado en la escuela de ingenie-
ros del Instituto Máquina Herramienta de Elgoibar (Euskadi); fue obra de acto-
res de un territorio y un sector industrial en reconversión económica: empre-
sas, colectividades territoriales, sindicatos (Roure Niubó, J.;Isus, S.; Egurdibe, I; 
Torrelles C., 2011). Para superar las resistencias, instituyeron primero un dispo-
sitivo de formación y un diploma francés, utilizando adecuadamente los espa-
cios de libertad que proporcionaba la existencia del Espacio Europeo de Educa-
ción desde los noventa. A veces, la estrategia para generar un nuevo dispositivo 
educativo y en este caso de formación en alternancia tiene que hacerse fuera 
de la institución educativa local, nacional; es una lástima. Se trata en estos ca-
sos de aprovechar, ver, comparar y aplicar los espacios comunes europeos.

3.2. Algunos desafíos en la aplicación de la alternancia

Como podemos deducir, la formación en alternancia es compleja y se plantean 
en la práctica múltiples cuestiones. La formación en alternancia, aplicada real-
mente entre los centros educativos y las empresas, difícilmente corresponden 
con la exactitud y la precisión a la formación en alternancia interactiva prescri-
ta, el dispositivo organizativo, la planificación y la organización, presentan ge-
neralmente dificultades por falta de flexibilidad, y estos aspectos como conse-
cuencia bloquean progresos en esta modalidad.

Enseñar y aprender, comprenden la apropiación de conceptos y de actos; en el 
proceso de la apropiación de la formación; cada persona en situación de apren-
dizaje vuelve a pensar, a reorganizar y transformar sus propios y previos cono-
cimientos, al confrontarse con las circunstancias propias de cada situación. Y 
en ese entrono real, el estudiante no se limita a ser un consumidor o usuario de 
conocimientos ajenos, sino él mismo es coautor de esa formación, Gaston Pi-
neau profundizando en los “maestros de la educación” nos explicita que se 
producen efectos gracias a la auto-, hétero- y eco- formación (Rousseau, 1958). 
Por eso es lógico afirmar que «la concepción de un dispositivo de formación se 
prosigue con y por el uso» (Beguin, P. y Rabardel, P. , 2000).

Consideramos la formación en alternancia efectiva como un espacio de activi-
dades (Wittorsky, 2009) que ponen al estudiante o aprendiz en una situación 
de tensión, de reflexión y de producción, en su desarrollo profesional; por lo 
que promueven transformaciones cognitivas, socio afectivas e identitarias de 
la persona (Barbier, 2009). Son diversas y complejas esas actividades, pode-
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mos considerar la acción profesional; las actividades dialógicas sobre la acción 
y a partir de ella; las actividades de expresión escrita, cuando la formalización 
de la experiencia -si hay una adecuada interacción entre la empresa y el centro 
de formación- se manifiesta en los informes y proyectos, así como la apropia-
ción, comprensión y utilización (con su propio lenguaje) de conceptos pragmá-
ticos y conceptos científicos (Boudjaoui, M. y Leclercq, G., 2014).

Podemos afirmar que, dependiendo de la forma y del fondo como se realicen 
las distintas actividades de la alternancia, con la interacción de los espacios y 
los tiempos, el impacto en el desarrollo de las competencias profesionales será 
distinto, especialmente las competencias que pueden adquirirse en el contex-
to profesional: la reflexión sobre la acción, la concepción y la metacognición 
-modelización de la situación, resolución de problemas- estarán en función de 
la aplicación de una metodología de la alternancia apropiada y pertinente 
(Wittorski, 2007).

3.3. Enfoque por competencias y programas de formación

Si consideramos que es en el terreno real de la profesión, de la actividad profe-
sional donde se validan las competencias necesarias para el ejercicio de una 
profesión. El futuro profesional deberá mostrar, de un modo organizado y pro-
gresivo, sus competencias. Pero hemos de reconocer que el concepto de com-
petencia no es univoco y la interpretación del mismo provoca en algunos casos 
tensiones y oposiciones. A pesar de ello, este concepto tiene una pertinencia 
en la formación profesional. Según (Correa-Molina, E. y Gervais, C., 2014), “el 
concepto de competencia ofrece un marco de referencia para comprender la 
práctica profesional, le da un sentido al concepto de alternancia y pone en relieve 
el carácter progresivo e individual del desarrollo profesional en el contexto de las 
prácticas profesionales”.

Organizar la formación profesional según un enfoque por competencias impli-
ca articular la misma en torno a un programa oficial y a un Plan de Formación 
del centro contextualizado con el entorno social y profesional, la articulación 
de los contenidos del programa oficial en función de las competencias debe 
ser coherente con el medio social y profesional, con los ritmos productivos, y 
es ahí donde en las prácticas reales, donde los estudiantes deben manifestar-
las de forma progresiva a lo largo de su formación.

Es en el contexto académico donde el estudiante da cuenta de la adquisición 
de saberes -teóricos y prácticos- y, si responde a los estándares establecidos 
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en los programas oficiales nacionales, recibirá el correspondiente diploma 
acreditativo.

En educación, se pueden planificar las actividades según lógicas distintas, el 
enfoque individualista –quizás el más utilizado- se caracteriza por una gestión 
particular de cada área o materia, una lógica vertical con fragmentación de 
contenidos en función de la misma, sin relación con las demás áreas y con las 
competencias propias que deben ser adquiridas en cada asignatura bajo la res-
ponsabilidad del profesor.

Cuando existe un proyecto de formación formalizado, el enfoque varía tanto 
en la programación como en la organización, ya que se caracteriza por ser 
construido y aplicado por el conjunto de profesores y responsables del progra-
ma (Prégent, R.; H. y Kozanitis, A., 2009), la interdisciplinariedad y transversali-
dad de las materias es real y se construye en función de los objetivos globales 
según el perfil del profesional a formar, los valores y actitudes que debería ad-
quirir, las competencias que deberá desarrollar y la organización de esas com-
petencias, etc. Para ello es necesario trabajar en equipo pedagógico con las 
debidas sinergias entre escuela y empresa, caracterizadas por el hecho de 
compartir el poder educativo, primero, a la hora de las programaciones que 
deben superar, con el aporte del mundo de la empresa, las bases del currículo 
nacional de cada profesión, y, posteriormente, entre los docentes del centro 
de formación y los tutores de las empresas.

La formación profesional en un enfoque por competencias, cuando es orienta-
da por un enfoque programa, debe organizar los contenidos teóricos oficiales 
en relación y reflexión conjunta, constante y progresiva con la realidad profe-
sional, es decir, la presencia del estudiante en la empresa través de las prácti-
cas no es un hecho aislado, sino el punto de partida para la reflexión y conoci-
miento teórico futuro a partir de la realidad. Para ello se deben vencer las 
resistencias clásicas y compartir la gestión, coordinando adecuadamente las 
distintas instancias, lo que significa una elevada exigencia, un trabajo colabora-
tivo que permita dar coherencia a todos los componentes del programa, a to-
dos los actores y a todos los autores. A pesar de estas dificultades citadas, exis-
ten experiencias muy positivas de este sistema de formación que han logrado 
articularse para dar una mayor coherencia a la formación por competencias 
que ellos imparten, es el caso de los CEFFA citados anteriormente.
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3.4. El espacio de formación en las empresas. El acompañamiento personal.

Veamos ahora brevemente algunos detalles de las empresas como espacio for-
mativo. Si bien las prácticas, pasantías, etc., tradicionalmente han formado 
parte de los programas de formación profesional o superior universitaria, su 
significado ha evolucionado.

Hay una clara evolución ya que inicialmente han sido consideradas como lugar 
de demostración de aprendizajes académicos, es decir, de aplicación de sabe-
res, pero hoy en día son consideradas como espacio de formación, que posee, 
no sólo saberes que le son propios (Correa Molina, 2014 b), sino también diná-
micas y actores distintos y complementarios.

Por un lado, se ofrece la oportunidad al estudiante de entrar acompañado y de 
forma progresiva y organizada en la realidad profesional, distinta a veces de su 
imaginario previo. Se pondrá en evidencia la responsabilidad personal y colec-
tiva de todos los actores de la formación. En ese contexto de formación inicial, 
el estudiante en prácticas requiere tanto el acceso a saberes disciplinarios, téc-
nicos, tecnológicos –profesionales- junto a las materias generales, propias del 
currículo; como a un acompañamiento personalizado de todos los formadores, 
para colaborar de forma real y positiva en la construcción de su propia identi-
dad, como persona y como profesional. 

La tutoría, el acompañamiento es un aspecto clave para la construcción perso-
nal y el desarrollo profesional del futuro profesional. Sabiendo de antemano 
que durante las prácticas se producirán conflictos, tensiones propias al pasaje 
de un estatus de estudiante a uno de profesional, se confrontan las represen-
taciones previas que el estudiante tiene de los dos espacios de formación (em-
presa y escuela) y la representación que el propio estudiante tiene sobre lo 
que significa ser profesional. Estas tensiones, ligadas a la identidad profesio-
nal, pueden ser un estímulo al progreso del futuro profesional (Kaddouri, 
2008), o al contrario un freno y regresión. Su orientación adecuada dependerá 
en gran parte del acompañamiento personalizado que puedan hacer sus tuto-
res. Señalaríamos que el tutor personal del centro docente, con una visión glo-
bal, holística de la persona, de su contexto y teniendo en cuenta al tutor de 
empresa, es el más adecuado para esta misión, ya que tiene las posibilidades 
de incitar, sugerir, impulsar, reorientar a los estudiantes cuando las situaciones 
lo requieran. Las situaciones de los estudiantes y de las profesiones evolucio-
nan y se renuevan, el tutor ha de saber utilizar los recursos a su disposición en 
la escuela y en la empresa, para alcanzar las metas posibles.
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4. El valor de la Experiencia. La formación asociada.

4.1. Consideraciones prácticas sobre la experiencia en la formación

La alternancia es una formación experiencial (Pineau, 1991), este concepto 
puede ayudarnos a comprender los dispositivos de formación por alternancia y 
hay que reconocer su espacio y dimensión formadora. Es importante que el 
acto “primero” de la actividad educativa del joven sea su constante experien-
cia (Schwartz B. , 1977), la experiencia práctica da sentido al aprendizaje 
(Dewey, 1967), por lo que podemos perfilar que hay un giro copernicano en la 
presentación de la educación ya que lo que se nos presenta como “primera 
lección” es la experiencia que permite la reflexión, la interrogación... incitando 
al conocimiento más profundo y científico.

El valor de la formación por alternancia está en el apoyo y fundamentación so-
bre la experiencia “el periodo de trabajo en el medio, la acción, precede al perio-
do de estudios, de reflexión y dentro de un proceso dinámico lo prepara para el 
retorno al mismo”. (Duffaure, 2005). Y en todos los casos es necesaria la trans-
formación de la experiencia, la reflexión en conceptos científicos para cerrar el 
proceso formativo.

Pero la experiencia primera no es formativa en sí misma, no significa que sea 
cierta, debe ser reflexiva, siguiendo a Piaget en su estudio sobre la experiencia 
en la inteligencia de los niños, establece las distinciones entre “hacer” y “com-
prender”, haciendo emerger la comprensión, como elemento básico de la con-
ceptualización (Piaget, 1974). Información, saber y conocimiento, son distintos 
grados de integración de los datos externos, la interiorización, la apropiación, 
la capacidad de expresar y transmitir lo aprendido son elementos clave en la 
comprensión del aprendizaje. (Legroux, 2008), siguiendo a este mismo autor, 
señalaríamos que a veces la experiencia está constituida por gestos o acciones 
que son de difícil explicitación por parte de los “expertos”, podríamos llamarla 
una experiencia sin palabras, las habilidades propias del profesional en la prác-
tica de su oficio o profesión.

Nos gustaría señalar brevemente la falsa oposición que a veces se presenta en 
la dualidad (rivalidad, contraposición) entre la teoría y la práctica. Esta dicoto-
mía con la que a veces se presenta al sistema dual o de alternancia, no tiene 
mucha consistencia; los conocimientos científicos, escolares pueden presen-
tarse en sí mismos como verdaderos sin ponerlos en relación con la realidad de 
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la experiencia. La práctica, lo práctico y experiencial de la empresa, impulsada 
por las necesidades de producción, puede ser rechazada por los teóricos. Una 
reflexión interesante al respecto, “toda práctica es una inteligencia de las co-
sas” (Schwartz B. , 1977), en definitiva, hay que evitar este tipo de dicotomías, 
para favorecer la integración y la interacción de ambas dimensiones, que son 
dos tipos de saber necesarios y complementarios, la acción y la reflexión. Si di-
jimos que la alternancia era compleja (Morin E. , 1999), el principio del aprendi-
zaje dialógico (Adriana Aubert, Ainhoa Flecha, Carme García, Ramon Flecha, 
Sandra Racionero, 2013) igualmente nos puede ayudar mucho para compren-
der la importancia de la comunicación en la formación, leer a los grandes auto-
res sobre la acción comunicativa (Habermas, 2001) Con esta base podremos 
comprender la magnitud e importancia del tema, al mismo tiempo mantener la 
dualidad, la diversidad dentro de la unidad asociando dos términos que son a 
la vez complementarios y contradictorios, sin pretender llegar a conclusiones 
excluyentes para alguna de las partes.

La experiencia tiene sus validaciones, reconocidas con mayor o menor grado, 
en distintos países, en este caso utilizamos las definiciones actuales en Francia 
(Ministère du Travail (France), 2018).

La Validación de Adquisiciones Profesionales (VAP), es un dispositivo que brin-
da la posibilidad a una persona de matricularse en un curso de educación supe-
rior, sin tener el diploma mínimo requerido para inscribirse. Va dirigido a cual-
quier persona mayor de 20 años que haya interrumpido sus estudios durante al 
menos dos años y ofrece acceso directo a la formación superior a la que tiene 
la persona, y le ofrece la oportunidad de obtener un diploma o título de educa-
ción superior, sin necesidad de justificar el nivel de formación, y/o las califica-
ciones precedentes, que normalmente se exigen para la inscripción. Basándo-
se en sus cualidades profesionales, es decir, el conocimiento profesional y las 
habilidades desarrolladas, en relación con la formación específica a la que de-
sea acceder y cursar. No es ni un diploma ni una certificación, es exclusivamen-
te una autorización de acceso para seguir el curso elegido.

El procedimiento para la VAP se inicia con la valoración y validación de los co-
nocimientos, métodos y know-how adquirido durante su experiencia laboral 
del candidato, siempre en función del título o diploma que quiere preparar. 
Esta evaluación está a cargo de una comisión educativa, que basa su evalua-
ción en un dossier que muestra el conocimiento profesional, las habilidades y 
competencias del candidato, en relación al tipo de formación específico solici-
tado.
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La validación de la experiencia adquirida (VAE) consiste en promover y recono-
cer oficialmente, por la autoridad académica, los conocimientos, competen-
cias y habilidades que cada persona ha podido desarrollar, durante su vida pro-
fesional, con el fin de obtener todo o parte de un diploma, un título o 
certificado de calificación. En nuestro país solo está considerada parcialmente 
esta segunda forma de reconocimiento de la experiencia, limitando las posibili-
dades y oportunidades de nuestros profesionales, comparativamente con los 
países vecinos.

Con esta breve presentación queremos introducir el tema que consideramos 
clave para evitar la exclusión, en la formación profesional en general y en la 
formación por alternancia en particular.

4.2. La formación asociada y la interdisciplinariedad

Tal como está considerado el sistema de la formación profesional en España 
(Ciclos Formativos de grado medio y superior) los contenidos y temarios son 
técnicos y tecnológicos con prácticamente ninguna referencia a las materias 
instrumentales como: matemáticas, expresión, sociales... Inicialmente nos 
puede parecer lógico ya que se trata de preparar a los jóvenes para ejercer una 
profesión, pero la complejidad de las situaciones profesionales exige una capa-
cidad de reflexión y de comprensión si realmente pretendemos que tengan ini-
ciativas emprendedoras.

Lo que podría parecer una tensión entre dos aspectos: las materias generales y 
las materias técnicas, deben convertirse en un espacio de interacción. Esta 
complejidad no es antagonista si no identifica la realidad de la formación.

Eliminar la formación general de los programas, por un lado facilita a las perso-
nas que tienen una lógica inductiva su reconciliación con un mundo académico 
básicamente deductivo, pero, al mismo tiempo, les dejan en inferioridad de 
condiciones frente a los otros estudiantes que proceden de la escuela tradicio-
nal. Las metodologías de aprendizaje deberían aprovechar y utilizar herramien-
tas didácticas que faciliten esta interacción, podríamos decir que es necesario 
matematizar la práctica y la experiencia.

La dimensión multidisciplinar en la formación por alternancia es una conse-
cuencia lógica de la complejidad del mundo laboral y del mundo de la empresa, 
este hecho se convierte en un verdadero desafío para la escuela que precisa 
unir referentes profesionales que son pluridimensionales con referentes (pro-
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gramas oficiales) que suelen tener una lógica disciplinar separando las mate-
rias unas de otras.

La perspectiva de la transversalidad de las materias tiene diferentes grados de 
interacción, uno más simple, que es la pluridisciplinaria en donde hay una vi-
sión cruzada de las distintas materias; o la interdisciplinaria, en donde existen 
realmente interacciones entre ellas. Es muy importante en la formación por al-
ternancia romper paradigmas de propiedad personal en cada una de las mate-
rias ya que hay que educar con una visión global holística compleja de la reali-
dad social y profesional.

Un nivel superior y más exigente en este grado de relación seria la forma trans-
disciplinar, que significaría un meta-nivel de aprehender la realidad, puede pa-
recer ambiguo y desconcertante ya que privilegia trabajar a partir de casos 
concretos analizándolos desde todas las perspectivas, conjugando de forma 
complementaria todos los tiempos programados en la formación por alternan-
cia (Demol, 2003). Deshacer la lógica vertical de cada disciplina para incluirla 
dentro de un plan de formación que incluya el programa oficial junto con la 
realidad social y profesional es una forma de ingeniería pedagógica. Tener en 
cuenta integralmente todo el contexto profesional problematizando la reali-
dad le da una dimensión nueva al sistema de estudios.

En su libro sobre “Los siete saberes necesarios para la Educación del futuro” 
(Morin E. , 2011) consagra un capítulo dedicado al conocimiento pertinente y 
entre otras cosas nos indica que la cultura científica y técnica disciplinar rom-
pe, parcela y separa en compartimentos los saberes haciéndolos cada vez más 
difíciles en su contexto, el hecho de segregar en compartimientos estancos las 
materias las va volviendo difíciles de comprender dentro de un “tejido” único, 
es decir en las situaciones complejas habituales. Este conocimiento tan espe-
cializado, saca de su contexto cualquier objeto, eliminando los lazos y las inte-
racciones estableciendo una lógica puramente disciplinar (de cada materia).

De ahí la importancia y la necesidad de la formación de formadores en el siste-
ma dual y el sistema de alternancia, ya que, si no se quiere reducirlo a una mera 
lógica binaria de espacios y tiempos, precisan estos formadores capacitarse 
para poder articular de forma interactiva las distintas materias. Con un trabajo 
en equipo pedagógico con esta organización multidimensional se podrá cons-
truir un plan de formación interactivo y adecuado que logre aprovechar todos 
los recursos que pone a su alcance el sistema dual y de alternancia.
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5. A modo de conclusión.

Dado que existen experiencias exitosas concretas de la aplicación de la alter-
nancia, éstas nos permiten proponer posibilidades de difusión de este sistema 
de formación. Para ello, algunos elementos emergen como importantes si que-
remos obtener los resultados tanto en los jóvenes y adultos en formación 
como en las instituciones, empresas, administración pública, que desean pro-
mover alternativas que mejoren la situación actual.

Las propuestas y reflexiones estudiadas nos plantean la necesidad de una vi-
sión menos normativa, más contextualizada y flexible de la formación en alter-
nancia, de otro modo la regla se comerá el espíritu, por supuesto disminuyen-
do en gran parte las posibilidades que aporta el sistema.

El estudio sobre los dispositivos pedagógicos nos permite constatar no sola-
mente dificultades, tensiones y opiniones contrapuestas en el desarrollo de las 
actividades de alternancia, sino igualmente las dificultades de comprensión y 
aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la construcción de la 
identidad profesional del estudiante. Estas dificultades, se generan en las lógi-
cas y dinámicas formativas de los dos escenarios y en la necesidad de su inte-
racción, como factores de la construcción y el desarrollo profesional. 

Considerando la eficacia del dispositivo pedagógico necesario para el desarro-
llo formativo podemos afirmar que la hiperactividad pedagógica relacionada 
con la acción profesional asociada en la metodología de aprendizaje basada en 
problemas, dificulta en ocasiones la integración de saberes formales, que de-
bería facilitar el desarrollo de práctica reflexiva.

Si bien la potencialidad formativa de la posición distante, el desequilibrio y/o 
discrepancia, entre las lógicas profesional y escolar son importantes, existe el 
riesgo de un repliegue sobre sí mismos de los distintos actores, ya que su iden-
tidad precedente, así como en su sistema de valores, de representaciones y de 
saberes pueden conducir a un encerramiento evitando las posibles formas de 
interacción y socialización de los conocimientos. La potencialidad del sistema 
de alternancia, se sitúa en dar el poder y la posibilidad al estudiante de tomar la 
iniciativa en su formación, de rediseñar su relación con los saberes, así como 
con los actores que los comparten.
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Algunos elementos que pueden contribuir al impacto social y económico a 
este tipo de formación dual alternancia:

La vinculación de los jóvenes durante su formación, con su contexto cultural, 
social, económico... posibilita darles el protagonismo no solo como actores, 
sino como autores de un desarrollo que sea sostenible, dando la debida impor-
tancia a las innovaciones y proyectos surgidos de la valorización de su creativi-
dad e iniciativa, a partir de los recursos y la realidad de su territorio

La conveniencia de sacar rendimiento a las observaciones y experiencias; a las 
propuestas que permitan mejoras y progresos inclusivos de forma integral en 
los ambientes personal, familiar, empresarial, territorial... Para ello es necesa-
ria una formación de amplio espectro, que permita asumir responsabilidades 
en todos los campos de la vida.
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Abstract

La primera part descriu l’evolució de la composició de la població ocupada per ni-
vells de formació assolida, entre 2002 i 2017. Això permet observar el comportament 
de l’ocupació en el tram final del cicle expansiu que finalitza el 2008, al llarg de la 
doble recessió entre 2008 i 2013 i en els posteriors anys de reactivació, fins al 2017 
inclòs. Es posa en relleu la diferent dinàmica de l’ocupació en cada conjuntura en els 
tres nivells d’estudis (definits amb criteris d’Eurostat). En la segona part, es formu-
len diferents descripcions de la dinàmica de l’ocupació pel nivell de qualificació (skill 
level) de les ocupacions (llocs de treball ocupats). L’objectiu és comparar l’evolució 
del nivell de formació de les persones ocupades amb la del nivell competencial re-
querit per l’ocupació que exerciten. Per a això, s’assagen dues formes d’agrupar en 
tres nivells competencials els grans grups d’ocupació de la CIUO-08. Primer, s’aplica 
la que l’OIT usa per agrupar les ocupacions en nivells competencials (mètode Ilostat) 
i es compara amb els nivells d’estudis dels ocupats. Les possibles objeccions a aquest 
procediment porten a aplicar un procediment alternatiu, seguint el sistema d’indica-
dors publicat el 2015 per l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Les comparacions en-
tre la distribució de la població ocupada per nivells educatius i per nivell de qualifica-
ció de l’ocupació, realitzades amb un i altre mètode, confirmen una situació de 
desajust vertical en el mercat laboral de Catalunya, susceptible d’estimular les decisi-
ons de continuació d’estudis. Finalment, es formulen conclusions i se sosté la dificul-
tat per confluir amb les proporcions europees quant al nivell de formació de la po-
blació ocupada i la conveniència d’un indicador de major precisió per avaluar 
l’evolució de la relació entre el nivell formatiu de les persones i el nivell competencial 
de les ocupacions, sense que això impliqui l’acceptació d’una noció adequacionista.

(Agraeixo a la FECC l’estímul per participar en el Congrés i a la FJE el temps necessari per 
escriure la ponència)

Qualificació, ocupació i model productiu (2002-2017)
Melcior Arcarons
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No sense controvèrsia, es va imposant la idea que les tecnologies digitals i les 
cadenes globals de valor reclamen la millora del capital humà. La nova onada 
tecnològica i organitzativa modifica el contingut de les ocupacions, amb com-
petències transversals i professionals més sofisticades. S’albiren riscos d’auto-
matització de les feines rutinàries. La demanda de treballadors de baixa qualifi-
cació tendeix a reduir-se, mentre els professionals amb capacitats cognitives 
més altes estan disputats. Escasseja el “talent”, però sobra “mà d’obra”. El ni-
vell de qualificació de la població activa està sota escrutini. Els resultats educa-
tius han pres interès mediàtic. En depèn la productivitat, la competitivitat i la 
innovació. També, la cohesió social i el benestar, en definitiva.

En el debat sobre les relacions entre canvi tecnològic, educació i ocupació se 
sol assignar implícitament a la tecnologia el rol de variable independent. S’es-
pera que l’educació doni resposta al canvi tecnològic, fins i tot anticipant-lo. En 
ocasions, la desocupació és presentada com l’aflicció de qui no té les compe-
tències adequades. En un treball breu però provocatiu, Brynjolsfsson i McAfee 
(2013) han exposat un punt de vista optimista sobre l’impacte de la nova tec-
nologia digital, però força crític amb la responsabilitat de l’educació. “Els em-
presaris intel·ligents poden inventar, i inventaran, formes de crear valor ocupant 
treballadors poc qualificats. Però el missatge que clarament està enviant el mer-
cat és que resulta molt més fàcil crear valor amb treballadors ben formats. Per 
desgràcia el nostre progrés educatiu s’ha paralitzat [...] El treballador mitjà no 
aconsegueix mantenir-se al dia per a operar amb les tecnologies d’avantguarda. 
Els elevats costos i el baix rendiment de molts sistemes educatius són símptomes 
clàssics de la baixa productivitat del sector. Malgrat la importància de la produc-
tivitat per al nivell general de vida i la desproporcionada importància de l’educa-
ció per a la productivitat, s’ha fet molt poc treball sistemàtic per mesurar –per no 
dir millorar– la productivitat de la pròpia educació.” (pàg. 76-77). És fàcil con-
cloure que progrés tecnològic va per davant de progrés educatiu i que la res-
ponsabilitat del desfasament recau del costat de l’educació.

La doctrina europea sobre educació i formació professional assumeix la subor-
dinació de l’educació a la competitivitat. El cos doctrinal s’ha forjat partint de 
Maastricht (1992) i Lisboa (2000), passant per Barcelona (2002), Copenhaguen 
(2002), Bruges (2010), Riga (2015), o les expressives comunicacions Rethinking 
Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes (2012) i A new 
Skills Agenda for Europe. Working together to strengthen human capital, em-
ployability and competitiveness (2016). La llista d’actes, comunicats i declaraci-
ons es pot allargar tant com es vulgui, però el nucli del discurs estava ja traçat 
el 2002. L’OCDE també ha articulat un relat i unes recomanacions basats en la 
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necessitat de “satisfer les necessitats del mercat laboral” i equilibrar l’oferta 
de competències amb les demandes que s’expressen al mercat laboral. (OCDE, 
2010:53). Per atendre les necessitats de qualificació, cal un estoc de capital 
humà d’alta ocupabilitat que sostingui la productivitat i competitivitat de les 
empreses. S’espera, doncs, del sistema educatiu (sistema de formació i qualifi-
cació professionals inclòs) que produeixi les qualificacions adequades en les 
quantitats oportunes.

Aquest relat ha rebut crítiques. Per exemple, Nóvoa afirma el fracàs de l’estra-
tègia de Lisboa i qualifica el relat de “construcció narrativa intencionalment 
circular i redundant”, en la qual “el concepte d’ocupabilitat es reinventa com 
una forma de vincular l’ocupació amb l’educació o d’interpretar l’atur com un 
problema de persones ‘sense educació’. Les conseqüències són que la respon-
sabilitat de resoldre la crisi de l’Estat del benestar passa del sistema polític als 
ciutadans, que són convidats a ser responsables d’‘actualitzar constantment el 
seu coneixement’ per millorar la seva capacitat d’ocupació.” (Nóvoa, 2013:108). 
Anàlogament, Marcela Milana critica el relat de les institucions comunitàries ja 
que “es basa en una concepció simplificada del problema que pretén comba-
tre: la manca de productivitat en el si de la Unió.”(Milana, 2013:155). Milana in-
sisteix en què es redueixen les causes del problema a la manca de formació i de 
les capacitats adequades per al mercat laboral i s’eludeixen altres factors impli-
cats, com els salaris o les condicions laborals. A més, discuteix el desfasament 
de capacitats en el mercat laboral, perquè no es compten les competències 
efectives que s’han adquirit informalment, a partir de l’experiència. Afegeix 
que hi ha evidències de sobrequalificació en diferents països de la UE.

Tanmateix, cal reconèixer que aquestes posicions crítiques no han pogut inspi-
rar, en la pràctica, millors polítiques educatives. Amb tots els seus defectes, el 
relat comunitari és l’opció més operativa.

En el marc espanyol, la dotació de capital humà de Catalunya ocupa una posi-
ció discretament elevada. Mesurada per la mitjana d’anys d’educació, estava el 
2011 en la cinquena posició, per darrera de Madrid, País Basc, Navarra i Cantà-
bria. (Pastor et al., 2015: 10-11). Tradicionalment, a causa de l’alt abandonament 
escolar prematur i la consegüent menor taxa d’escolarització, els progressos 
de Catalunya no han estat suficients per retallar distàncies amb les zones més 
avançades, com País Basc o Madrid (Mañé, 2004: 110-113). Davant la insuficient 
millora del capital humà català es reclama “una eficient gestió que permeti al 
país la velocitat suficient per no ser avançat per altres ‘corredors’, ara mateix 
més ràpids” (Martorell, 2010:104) En una perspectiva internacional, se sol po-
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sar l’accent en la migradesa del nombre de persones que tenen un nivell edu-
catiu mitjà, fet que provoca la polarització de la població activa en els dos ex-
trems: baix i superior. La distribució per nivells presenta una configuració 
anòmala, amb excés de persones amb baixa qualificació, escassetat relativa 
amb nivell d’estudis mitjà i alta proporció de graduats superiors, cosa que pro-
voca “una estructura de capital humà desequilibrada” (Mañé, 2012:123). El pro-
blema sembla estar, doncs, en l’oferta de qualificacions, no en la seva deman-
da. En aquestes pàgines, faré algunes consideracions sobre alguns aspectes 
d’aquestes qüestions, centrant-me en els progressos del nivell de formació de 
les persones ocupades i en el nivell competencial de les ocupacions que exerci-
ten.

1. Els canvis en el nivell de formació de la població ocupada, 2002-2017

Els anys compresos entre 2002 i 2017 poden dividir-se en tres trams de diferent 
signe econòmic: l’últim tram de la fase expansiva que acaba el 2008, la doble 
recessió ocasionada per la crisi financera global i els recents anys 2014-2017, en 
què l’economia es va reactivant després de la recessió.

El període 2002-2007 abasta els últims sis anys de “la llarga expansió que s’en-
ceta el segon semestre de 1994 i que es prolonga fins al 2007”. Aquests anys es 
caracteritzen per l’adopció de l’euro, l’obertura a l’exterior, l’alt endeutament, 
el creixement sostingut del PIB, la pèrdua de pes de la indústria en favor dels 
serveis i de la construcció, la immigració abundosa i l’expansió de l’ocupació 
agregada. (Oliver, 2007:39). En el període 2008-2013, es produeix la doble re-
cessió que, per simplificar, denominem la crisi, en què se sumen els inevitables 
efectes de les causes autòctones i els de la crisi financera global, amb dràstics 
decrements del crèdit, la producció i l’ocupació. En els cinc anys que van del 2n 
trimestre de 2008 –darrer amb dades d’ocupació positives– i el 2n de 2013, Ca-
talunya ha perdut 704 milers d’ocupats. Simultàniament, el PIB català ha per-
dut més d’un 6% en valor nominal. Els valors interanuals del PIB estan en nega-
tiu des del 3r trimestre de 2008 fins al 3r trimestre de 2013, amb l’excepció dels 
4 trimestres que fan d’exigu interludi entre les dues recessions. Però, a partir 
del 4t trimestre de 2013, els valors interanuals del PIB emprenen l’augment, 
que s’intensifica el 2015. S’obre un nou període expansiu d’intensitat i durada 
incertes. Però les seqüeles socials de la crisi perduren en el període de reactiva-
ció. També l’endeutament públic. El període triat, doncs, ens permetrà analit-
zar l’evolució, en conjuntures diverses, del nombre d’ocupats per nivell forma-
tiu.
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L’Enquesta de població activa (EPA) conté dades sobre el màxim nivell d’estu-
dis assolit pels enquestats i ens permet resseguir-ne l’evolució durant el perío-
de que ens interessa, de 2002 a 2017. Hem agrupat els set nivells educatius de 
la CNED en tres estrats (baix, mitjà i superior) seguint criteris preestablerts 
(INE, 2016: 10-11; OEMO, 2015:14), com s’indica tot seguit. La sèrie estadística es 
veu afectada a causa d’un canvi de criteri, quan l’EPA abandona la CNED-2000 i 
adopta la CNED-2014, però la discontinuïtat és poc rellevant per al nostre pro-
pòsit, ja que altera ben poc les divisòries entre els tres nivells educatius consi-
derats.

Nivell CNED-2000 CNED-2014

Baix 1 Analfabets
2 Educació primària
3  Educació secundària 1a etapa i 

formació i inserció laboral 
corresponent

1 Analfabets
2 Estudis primaris incomplets
3 Educació primària
4  1a etapa d’educació secundària i 

similar

Mitjà 4  Educació secundària 2a etapa i 
formació i inserció laboral 
corresponent

5  2a etapa d’educació secundària, 
amb orientació general

5  Formació i inserció laboral amb títol 
de secundària (2a etapa)

6  2a etapa d’educació secundària amb 
orientació professional (no 
superior)

Superior 6 Educació superior, excepte doctorat 7 Educació superior

7 Doctorat  

Font: INE, Enquesta de la població activa (EPA). De 2002 a 2013, la distribució es basa en la 
classificació CNED-2000. De 2014 endavant, en la CNED-2014. Les etiquetes de dades són les 
del 1r trimestre de cada any o les del final de cada sèrie (4t trimestre de 2017, darrer 
publicat en el moment de la redacció d’aquest article). En posició horitzontal i amb 
requadre s’indica el valor a partir del qual s’inicia la disminució del nombre d’ocupats 
corresponent al cicle recessiu o el mínim posterior a la recessió, a partir del qual comença 
un ascens dels valors.

001-548 ponenciasEIX5.indd   151 24/07/2018   10:24:21



152

Qualificació, ocupació i model productiu (2002-2017)

El resultat s’expressa al Gràfic 1, que mostra la sèrie dades trimestrals d’ocu-
pats, agrupats pel màxim nivell d’estudis assolit. A simple vista s’aprecien dos 
fenòmens que no, per obvis, deixen de ser molt rellevants.

Primer: en aquests anys es produeix un canvi substantiu en la composició de la 
població ocupada. Fins al 3r trimestre de 2011 (2011-T3) prevalen els ocupats 
amb baix nivell de formació, que sobrepassen en volum els altres nivells, mitjà 
o alt. Però, a partir d’aquell moment, es va consolidant la prevalença dels ocu-
pats amb nivell formatiu alt, que sembla irreversible. Aquesta mateixa situació 
també ha estat descrita per al conjunt de l’Estat (per exemple, Jansen, 
2016:24).

Segon: només l’ocupació de nivell formatiu alt ha recuperat (i de sobres) el vo-
lum previ a la crisi. En canvi, la dels nivells mitjà i baix a data d’avui és lluny de 
fer-ho. Al final de la sèrie, en el 2017-T4, trobem 441 milers d’ocupats menys de 
nivell formatiu baix i 185 milers menys de nivell mitjà. És més, respecte al mo-
ment d’entrada en circulació de l’euro (inici de la sèrie), els ocupats de baix ni-
vell formatiu han perdut el 22% dels seus efectius (301 milers d’ocupats), men-
tre que els de nivell mitjà n’ha guanyat el 25% (150 milers) i els de l’alt, el 74% 
(640 milers d’ocupats). És això un indici de la irrupció de l’economia del conei-
xement? O només és un fenomen de sobrequalificació?

Per llegir el Gràfic 1 distingirem tres trams: els anys d’expansió que es prolon-
guen fins al 2007, els anys de la crisi que esclata el 2008 i els anys de reactivació 
a partir de 2014.

El període 2002-2007

Deixant a part les variacions estacionals, el nombre d’ocupats de nivell educa-
tiu baix, sense formació postobligatòria acreditada, tendeix a créixer fins al 
2008-T2, quan arriba al seu zenit amb 1.524 milers d’ocupats. Això suposa un 
augment del 12% des de l’inici de la sèrie. Els ocupats amb nivell educatiu mitjà 
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arriben al zenit previ a la crisi el 2008-T3, amb 928,7 milers, que suposen un es-
pectacular augment del 56,6% respecte del valor inicial de 2002. Els ocupats 
amb nivell alt hi arriben el 2008-T4, quan sumen 1.225 milers, que representen 
un augment del 41,7% respecte l’inici de la sèrie. Tot seguit s’iniciarà la davalla-
da de l’ocupació provocada per la crisi.

El Gràfic 1 mostra doncs que, en el període 2002-2008, els ocupats amb nivell 
de formació mitjà i alt ha crescut més que els de baixa qualificació. L’elevació 
relativa del nivell de qualificació dels ocupats es produeix en simultani a la re-
estructuració de l’ocupació que va tenir lloc en aquells anys, acostant-se a l’es-
tructura ocupacional de les regions avançades d’Europa, malgrat l’important 
augment de l’ocupació en sectors terciaris de baix valor afegit, especialment 
en serveis privats no col·lectius, i malgrat la taxa relativament baixa de la pro-
ductivitat del treball. (Oliver 2007:53-58)

El Gràfic 3 expressa millor aquesta paradoxa: en termes relatius, els ocupats de 
nivell formatiu baix han crescut poc en aquest tram del període expansiu 2002-
2007 (quan als països del nostre entorn, com França, Itàlia o Portugal, minva-
ven). Els majors índexs de creixement de l’ocupació corresponen al nivells 
d’estudis alt i, sobretot, mitjà.
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El anys de contracció econòmica, 2008-2013

De 2008-T1 a 2013-T4, segons l’EPA, desapareixen a Catalunya més de 610 milers 
d’ocupats. De nivell baix d’educació se’n perden 442 milers. De nivell mitjà, 251,2 
milers. Els de nivell formatiu alt, en canvi, acaben guanyant 83,1 milers d’ocupats.

L’impacte diferencial de la crisi segons el nivell formatiu assolit queda resumit 
en el Gràfic 4-A, que expressa els índexs dels valors anuals (mitjana dels quatre 
trimestres) tot i que es poden seguir els valors trimestrals al Gràfic 1. En el 2008 
els tres nivells d’ocupats inicien una fase de pèrdua d’efectius, ocasionada per 
la contracció de l’activitat productiva. Però l’amplitud i la profunditat de la re-
ducció varia. Per als de menor nivell formatiu la davallada és àmplia i profunda. 
Es perllonga durant 31 trimestres, fins al 2016-T1, moment en què s’arriba al va-
lor mínim de la sèrie, amb 1.018 milers d’ocupats. Aquest valor implica una pèr-
dua d’un terç (33,45%) dels que tenia en el moment àlgid (el 2008-T2). Amb els 
valors anuals mitjos del Gràfic 4-A, la pèrdua queda lleument suavitzada, però 
no s’oculta la severitat i amplitud del retrocés.

Trobem la cota mínima d’ocupats de nivell mitjà, amb 643,9 milers d’ocupats, 
en el 1r trimestre de 2014 (22 trimestres després del punt màxim de 2008). La 
pèrdua d’ocupats arriba pràcticament a 285 milers, que equivalen a un 30,7%. 
La reducció d’ocupats de nivell formatiu mitjà ha estat, doncs, gairebé tan se-
vera en profunditat com per als del nivell baix, però onze trimestres més curta.

La reducció del nombre d’ocupats amb nivell d’estudis alt ha estat molt més 
curta i moderada. Si observem les mitjanes anuals del Gràfic 4-A, les reduccions 
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queden dissimulades i no passen de l’1%. La realitat, vista per trimestres, ha es-
tat una mica distinta. En dos trimestres (de 2008-T4 a 2009-T2) cauen a la seva 
cota mínima (1.170,4 milers d’ocupats), amb una pèrdua percentual de 4,5%. 
Tot seguit el nombre d’ocupats es recupera i es manté durant 12 trimestres per 
sobre del valor mínim del 2009-T2. El 2012-T3, es repeteix la cota mínima (ara 
amb 1.170,2 milers d’ocupats), però a partir d’aquest punt el nombre d’ocupats 
de nivell alt remunta i ja no torna a caure per sota del valor de 2008. Per als 
més formats, la fase de declivi de l’ocupació ha estat benigna i la pèrdua més 
gran no ha anat més enllà de 4,5% respecte al zenit de 2008. Al final de 2013 su-
maven més de 83.000 ocupats addicionals. Una sort ben distinta a la dels altres 
nivells de formació. Aquest fenomen ajuda a comprendre la desigual percepció 
social de la crisi i de la recuperació. La disparitat de trajectòries queda repre-
sentada en el Gràfic 4-B.

El Gràfic 4-B mostra que, en números índex, el retrocés de l’ocupació dels ni-
vells formatius mitjà i baix no difereixen gaire. La pèrdua, en ambdós casos, 
ronda el 30%. Si, en la fase d’expansió aquí considerada (2002-2007), el nivell 
mitjà s’ha comportat de forma semblant al nivell alt, en la fase recessiva el ni-
vell mitjà s’ha comportat de forma anàloga al nivell baix.

El nivell d’estudis mitjà inclou els batxillers titulats i els graduats de grau mitjà 
d’ensenyaments professionals. Sovint, tant des de cercles educatius com em-
presarials, hem lamentat l’escassa proporció, en comparació amb els estàn-
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dards de la UE, de l’opció pels ensenyaments professionals, escassetat que pot 
generar colls d’ampolla en alguns subsectors productius. Tanmateix, la supo-
sada avidesa de graduats de formació professional de grau mitjà no sembla 
haver estat un pal·liatiu per a la pèrdua d’ocupats de nivell formatiu mitjà en 
moments de crisi. Tanmateix, seria interessant diferenciar el comportament de 
l’ocupació dels graduats d’FP i el dels batxillers. Per fer-ho, caldria disposar de 
dades desagregades al nivell de dos dígits de la CNED-2000, però per a aques-
tes dates l’INE no les indica per CA; sí per al conjunt espanyol.

De 2014 a 2017

Tot i que el punt d’inflexió, que marca el canvi de conjuntura econòmica, s’ha 
produït durant el 2013, mantenim per simplificar la periodització amb anys na-
turals complets.

El Gràfic 5 mostra que, en aquests quatre anys, sembla repetir-se la pauta ob-
servada el 2002-2007: un cert estancament (o creixement lent) dels ocupats 
amb nivell d’estudis baix i un augment més veloç dels ocupats de nivell mitjà i 
alt. Fins i tot, en 12 dels 16 trimestres aquí observats, els ocupats de nivell for-
matiu mitjà creixen més ràpidament que els de nivell alt. Els ocupats amb nivell 
d’estudis baix a penes es beneficien de la reactivació i, al final de la sèrie, no-
més han crescut un 3,6% respecte de l’inici de 2014, mentre que els altres ni-
vells han crescut per sobre del 16%.

001-548 ponenciasEIX5.indd   156 24/07/2018   10:24:22



157

Melcior Arcarons

Per a aquests anys tenim informació que permet discriminar, dins del nivell 
mitjà, les persones que han cursat batxillerat o ensenyaments professionals. 
En efecte, a partir de 2014, l’EPA ha adoptat el sistema de classificació per estu-
dis de la CNED-2014, que ens permet diferenciar la secundària superior amb 
orientació general (batxillerat), i la que té orientació professional (cicles de 
grau mitjà). L’evolució dels dos components dels ocupats amb nivell mitjà d’es-
tudis es mostra en el Gràfic 6-A.

El Gràfic 6-A mostra el creixement relatiu dels ocupats amb nivell màxim d’es-
tudis corresponents al batxillerat o a ensenyaments professionals de grau mit-
jà. Com es veu, les tendències són distintes. Només en quatre dels 16 trimes-
tres aquí considerats, els ocupats amb nivell màxim de formació corresponent 
a secundària superior d’orientació general han crescut més ràpid que els de 
secundària superior amb orientació professional. El menor accés a l’ocupació 
dels batxillers, provocat per la seva alta continuïtat d’estudis i per la menor 
ocupabilitat, motivada per no tenir una professió definida, poden explicar 
aquest fenomen. Els graduats d’ensenyaments professionals, en canvi, gaudei-
xen d’una major ocupabilitat, motivada per les competències professionals as-
solides i per les oportunitats que els aporta el període obligatori de formació 
pràctica en centres de treball, que precisament en aquests anys ha esdevingut 
la via principal per a l’obtenció efectiva de treball entre els graduats de forma-
ció professional, sobrepassant la xarxa de contactes personals que, durant els 
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anys de crisi, a falta d’ofertes laborals, havia estat la seva via prevalent d’accés 
a l’ocupació. (DENS i CGCC, 2017:56)

Cal dir que, en termes absoluts, el nombre d’ocupats amb nivell de formació 
mitjà amb orientació general supera als d’orientació professional. La mitjana 
corresponent als 16 trimestres del període 2014-2017 dona una proporció de 
61% d’ocupats amb estudis de secundària superior d’orientació general i 39% 
d’ocupats amb secundària superior d’orientació professional. Aquestes pro-
porcions són prou distants de les proporcions de graduació, que se situen 
prop del 80% i 20%, respectivament. En efecte, el nombre de batxillers titulats 
en el curs 2015-2016 (últim per al qual, en aquest moment, hi ha dades consoli-
dades) arribava als 67.789, molt per sobre dels 15.630 tècnics de grau mitjà ti-
tulats el mateix curs. Com és natural, la suma anual de titulats de nivell mitjà 
(batxillers i tècnics de grau mitjà) supera la de titulats superiors, universitaris 
o no universitaris. Però la continuïtat formativa acaba donant avantatge als 
titulats superiors, perquè el nivell mitjà acaba essent, per a una gran part 
d’ells, un nivell de trànsit. Però qui pot lamentar-se perquè els joves vulguin 
continuar estudiant?

En resum, durant els anys de creixement observats, abans o després de la re-
cessió, els ocupats amb baix nivell formatiu creixen lentament, mentre que els 
de nivell mitjà o alt ho fan veloçment. En canvi, en els anys de contracció eco-
nòmica, els ocupats amb nivell formatiu alt tendeixen a mantenir el seu volum, 
mentre que els nivells mitjà i baix es veuen afectats per importants pèrdues 
d’ocupació. Ho confirmen les Taules 1, 2 i 3. Per la fase 2014-2017, hem pogut 
mostrar, a més, que els ocupats amb estudis de nivell mitjà d’orientació profes-
sional han crescut més ràpid que els d’orientació general.

Taula 1. Població ocupada a Catalunya pel nivell màxim de formació assolida 
2002-2007

Nivell de 
formació

2002 T1 
milers

2002 T1 
%

2007 T4 
milers

2007 T4 
%

∆ en 
milers

% variació en cada 
nivell de formació

Baix 1.364,6 48 1.504,4 42 139,8 10

Mitjà 596,8 21 932,2 26 335,4 56

Alt 864,7 31 1.184,8 33 320,1 37

Total 2.826,1 100 3.621,4 100 795,3 28
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Taula 2. Població ocupada a Catalunya pel nivell màxim de formació assolida 
2008-2013

Nivell de 
formació

2008 T1 
milers

2008 T1 
%

2013 T4 
milers

2013 T4 
%

∆ en 
milers

% variació en cada 
nivell de formació

Baix 1.511,1 42 1.069,1 36 -442,0 -29

Mitjà 920,5 26 669,3 22 -251,2 -27

Alt 1.177,2 33 1.260,3 42 83,1 7

Total 3.608,8 100 2.998,7 100 -610,1 -17

Taula 3. Població ocupada a Catalunya pel nivell màxim de formació assolida 
2014-2017

Nivell de 
formació

2014 T1 
milers

2014 T1 
%

2017 T4 
milers

2017 T4 
%

∆ en 
milers

% variació per 
nivell

Baix 1.025,7 34,6 1.063,1 32,1 37,4 3,6

Mitjà 643,9 21,7 747,5 22,5 103,6 16,1

Alt 1.291,1 43,6 1.505,6 45,4 214,5 16,6

Total 2.960,7 100 3.316,2 100 355,5 12,0

La formació professional i la persistent migradesa del pes del nivell mitjà 
d’estudis

Resta per comentar el Gràfic 2, que expressa la distribució percentual de la po-
blació ocupada segons el nivell d’estudis assolit. Hi destaca l’augment del pes 
dels ocupats amb nivell formatiu alt i el descens dels de nivell baix. La pèrdua 
d’aquests darrers és de 17,8 puts percentuals (pp) i es correspon gairebé ínte-
grament al guany que registra el nivell superior (14,3 pp). En canvi, els ocupats 
de nivell mitjà pràcticament no han guanyat pes: inicien la sèrie el 2002 amb un 
21,1% dels ocupats, per acabar-la, 16 anys després, amb un exigu guany d’1,6 pp. 
Com s’explica el persistent estancament del pes dels ocupats amb nivell for-
matiu mitjà?

Una explicació apressada se centraria a invocar la tradicional manca de prestigi 
de la formació professional, atribuint-li la responsabilitat de l’escassa presència 
d’ocupats amb nivell formatiu mitjà. En suma, una formació professional poc 
apreciada i amb poca capacitat de captació d’alumnat explicaria l’estancament 
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del percentatge dels ocupats amb nivell mitjà d’estudis. No nego un dèficit de 
reputació de l’FP, imputable en bona part a la Llei General d’Educació (LGE) de 
1970, per la discriminació aplicada al final de l’educació general bàsica (EGB) 
entre els que superaven l’EGB, que podien accedir al batxillerat, i els que sus-
penien l’EGB, que només podien prosseguir estudis en la formació professio-
nal. No podem oblidar que la LGE va estar vigent durant dues dècades i que els 
adults que avui tenen fills en edat de triar estudis postobligatoris (i també 
bona part dels empresaris) van cursar l’EGB i van ser educats en la creença que 
l’FP és només adequada per a alumnes de poc rendiment acadèmic, no per als 
que tenen interès a qualificar-se professionalment. Heus ací un llast per a l’FP.

S’ha pogut argumentar que hi ha determinants econòmics en l’elecció entre 
batxillerat i FP i que “el rendiment monetari de graduar-se en FP segurament 
és massa baix” (Bentolila, 2011:8). Aquesta interpretació respon a la idea que 
l’elecció d’estudis està basada en expectatives racionals de rendibilitat econò-
mica a curt i llarg termini. No es pot negar que, en les seves decisions de pros-
secució d’estudis, les persones responen davant de les expectatives d’ingres-
sos al llarg de la vida i reaccionen als canvis en l’estructura salarial. 
(López-Mayán, 2010). Un exemple evident ha estat la brusca contracció de la 
matriculació en la família professional d’Edificació i Obra Civil quan, per efecte 
de la crisi, les expectatives de guanys en aquest sector s’han enfonsat. Entre 
2006-2007 i 2011-2012 va perdre el 43,4% de l’alumnat (tal com mostren les esta-
dístiques d’Ensenyament de 2006-2007 i 2012-2013). Però no sembla que l’elec-
ció presa al final de l’educació obligatòria respongui únicament (sovint, tam-
poc principalment) a aquell tipus de càlcul. En part, perquè els estudis de 
secundària superior, generalment, no són percebuts com a finalistes. A més, si 
l’elecció es fes principalment amb aquest tipus de lògica, no hi hauria el volum 
de demanda que es registra en alguns cicles de menor inserció laboral –com, 
per exemple, el grau mitjà de Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el 
Medi Natural– ni l’escassetat de matriculació en cicles d’alta inserció, com els 
de Fabricació Mecànica o altres famílies professionals industrials. (ENS-CGCC, 
2016:22). La preferència per especialitats aparentment menys rendibles econò-
micament fa pensar que els criteris d’elecció prenen en consideració altres as-
pectes, com l’atractiu dels estudis i la percepció de la seva dificultat i de la pro-
babilitat de superar-los.

Però l’estancament del percentatge d’ocupats amb nivell educatiu mitjà ni es 
refereix només a la formació professional ni té una única causa. Com ja hem 
comentat, els batxillers representen més del 60% dels ocupats amb nivell edu-
catiu mitjà i el nombre anual de titulats de batxillerat és superior al de tècnics 
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de grau mitjà. La raó no s’ha de buscar, doncs, només en l’FP. Tampoc no és 
imputable a la manca d’increments de l’oferta postobligatòria, que ha anat 
creixent fins i tot en els pitjors moments de la crisi i que ha permès substantius 
increments de l’alumnat.

La continuïtat d’estudis amb itineraris verticals (del grau mitjà al grau superior 
o del batxillerat a la universitat) suposa un permanent drenatge en el volum de 
persones comptabilitzades en el nivell d’estudis mitjà. Quan un batxiller titulat 
completa estudis superiors, passa a ser comptabilitzat en el nivell de formació 
alt. El mateix succeeix quan un tècnic titulat de grau mitjà completa un cicle 
d’FP de grau superior, encara que no siguin estudis universitaris. Tenim infor-
mació sobre la continuïtat formativa dels tècnics de grau mitjà. Els estudis anu-
als d’inserció laboral publicats per Ensenyament i el Consell de Cambres mos-
tren com, durant els anys de la crisi econòmica, els graduats d’FP han aplicat 
una estratègia de prolongació de la seva formació, com a resposta a la menor 
sol·licitació del mercat laboral. La implantació de vies acadèmiques per facilitar 
l’accés del grau mitjà al grau superior ha facilitat aquesta estratègia.

La publicació d’aquests estudis, disponibles anualment des de 2007, es basa en 
una enquesta de caràcter censal, tramitada a tots els graduats de cada promo-
ció d’ensenyaments professionals i practicada entre 6 i 9 mesos després de la 
graduació.
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El Gràfic 6-B mostra la conducta dels graduats de cicles de grau mitjà entre 
2007 i 2017. A mesura que la inserció laboral minva per efecte de la crisi, la por-
ció de tècnics graduats que opten per la continuïtat formativa augmenta. El 
2007, en menys de 9 mesos, ja es trobaven laboralment inserits dos terços dels 
graduats del curs anterior (suma dels que treballen i estudien i treballen). Els 
que continuaven estudis no arribaven a la meitat (suma dels que estudien i es-
tudien i treballen). En canvi, el 2014 la crisi ha alterat completament aquelles 
proporcions: la inserció laboral ha caigut a la meitat (del 66,5% al 33,5%) mentre 
que la continuïtat d’estudis ha pujat força (del 48,3% al 63,3%). Quan la crisi re-
crua, menys persones es conformen amb una qualificació mitjana. (ENS-CGCC, 
2017:18)

L’explicació més plausible de l’escassa proporció d’ocupats per als quals l’FP 
de grau mitjà és el nivell màxim d’estudis assolit rau en la valoració que els atri-
bueix el mercat laboral. S’ha assenyalat que el mercat laboral valora més les 
acreditacions de tipus acadèmic que les professionals (Valiente 2014:42). Però 
crec que la qüestió rellevant és la major valoració que el mercat laboral atorga 
a les acreditacions de nivell superior (tant si són professionals, com università-
ries) respecte les de nivell mitjà (professionals o acadèmiques), fins i tot per a 
feines que no les requereixen. Aquesta realitat estimula la continuïtat formati-
va després de la secundària superior, bé sigui cap als ensenyaments de forma-
ció professional de grau superior, bé sigui cap als graus universitaris. Es tracta 
de decisions racionals. Que això és cert, ho mostra el fet que, al mercat laboral, 
les persones amb titulació superior desplacen als portadors de titulacions mit-
janes en els treballs de qualificació mitjana. Tornaré a aquesta qüestió de se-
guida.

En síntesi, el nivell mitjà té poc pes perquè és un nivell de trànsit, ja que les per-
sones que el cursen opten sovint per la posterior continuïtat d’estudis. En el 
cas del batxillerat això s’explica pel caràcter propedèutic d’aquests estudis, 
orientats sobretot a preparar l’accés a l’ensenyament superior. En el cas dels 
cicles de grau mitjà, s’explica per la major acceptació al mercat laboral de les 
titulacions professionals superiors sobre les de secundària professional. No es-
tic dient que la diferent valoració al mercat laboral sigui irracional. En part, el 
problema ve de que, en el fons, el sistema educatiu espanyol no ha deixat de 
fer allò que ja feia amb la LGE: orientar cap a l’FP l’alumnat amb rendiment i 
motivació baixos, amb independència de la maduresa i l’interès per assolir una 
professió i per ingressar al món laboral a curt termini. Quan un alumne no mos-
tra interès ni per la via acadèmica ni per la professional, sol acabar en la profes-
sional, si no abandona. Això és així perquè el sistema no ha estat capaç de 
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plantejar més alternatives educatives a aquest alumnat. A falta de millors pro-
postes, es recorre a la formació professional, com sempre. També, quan les 
competències bàsiques no estan prou assolides. Així, es compromet l’augment 
de l’acceptació del grau mitjà al mercat laboral i s’incentiva la continuïtat dels 
més disposats. S’aplica una solució de la vella societat industrial per resoldre 
un problema de la societat digital. He exposat aquest punt de vista en el debat 
Ara és Demà, promogut el 2017 pel Consell Escolar de Catalunya (Arcarons, 
2017:3-4).

2. El nivell de qualificació dels llocs de treball

La mirada al nivell educatiu de les persones ocupades no permet copsar tota la 
realitat. Per al nostre propòsit, és important tenir presents el grau de desajust 
entre el nivell formatiu de les persones ocupades i el nivell competencial re-
querit pel lloc de treball que ocupen. Amb l’objectiu de comparar el nivell de 
formació de les persones ocupades amb el nivell competencial de les ocupaci-
ons, assajarem dos procediments per classificar les ocupacions en, també, tres 
nivells de qualificació. Emprarem, en primer lloc, criteris de segmentació em-
prats a Ilostat, la base estadística de l’OIT (indicador Employment by Sex and 
Occupation). Després, emprarem un mètode alternatiu, basat en el sistema 
d’indicadors per mesurar la inserció laboral, publicat el 2015 per l’Observatori 
d’Empresa i Ocupació.

a) Ocupats per nivell competencial de l’ocupació (criteri ILOSTAT)

La gestació d’una norma internacional de classificació de les ocupacions, que 
permeti la comparació de les estadístiques nacionals, es remunta a la dècada 
de 1940. El 1949 la Conferència Internacional d’Estadístics del Treball, convoca-
da per l’OIT, va aprovar una classificació basada en nou grans grups d’ocupaci-
ons, precedent de la classificació actual. Posteriorment, es van definir en una 
estructura sistemàtica els subgrups i els grups unitaris que despleguen els 
grans grups. Les ocupacions, que en cada país poden tenir denominacions i 
atribucions professionals distintes, es van definir en estàndards que concreten 
funcions, obligacions i tasques, i identifiquen afinitats, malgrat aquelles dife-
rències estatals. El 1952 ja es disposava d’una Classificació Internacional per a 
les Migracions i la Col·locació. El 1958 l’OIT publica la primera versió de la Classi-
ficació Internacional Uniforme d’Ocupacions (CIUO-58). Tenia 9 grans grups 
primaris, que es desplegaven en 73 subgrups, 201 grups unitaris i 1.345 ocupaci-
ons (OIT, 1958: 2-9).
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Des de la CIUO-58, hi ha hagut tres noves versions: la CIUO-68, la CIUO-88 i la 
CIUO-08. La versió actual, la CIUO-08, va ser adoptada el març de 2008 pel Con-
sell d’Administració de l’OIT, prèvia recomanació de la Reunió Tripartida d’Ex-
perts sobre Estadístiques del Treball. Les versions es publiquen a temps per-
què s’apliquin a la posterior ronda de censos de població. S’apliquen també a 
les enquestes nacionals de la força de treball, com l’EPA espanyola.

Des de CIUO-88, els grans grups d’ocupacions estan vinculats a un nivell com-
petencial, segons les competències requerides per a les funcions i responsabili-
tats professionals associades. En la CIUO-08, l’assignació d’un nivell de compe-
tència a una ocupació no depèn ja del nivell educatiu reglamentàriament exigit, 
ni del que tingui la major part de les persones que l’exerciten, sinó de l’anàlisi 
de la complexitat de les tasques i les responsabilitats associades a l’ocupació, 
independentment de si les persones ocupades tenen un nivell més alt o més 
baix de competències i dels requisits nacionals del nivell de competències amb 
què s’hagi regulat la professió. (OIT, 2007:13-15) Els deu grans grups de la CIUO-
08 estan associats a quatre nivells competencials, referenciats a la Classificació 
Internacional Normalitzada d’Educació (CINE), com s’indica tot seguit.

Grans grups de la CIUO-08 nivell 
competencial

1 Directors i Gerents 3 + 4

2 Professionals científics i intel·lectuals 4

3 Tècnics i professionals de nivell mitjà 3

4 Personal de suport administratiu 2

5 Treballadors dels serveis i venedors de comerços i mercats 2

6 Agricultors i treballadors qualificats agropecuaris, forestals i pesquers 2

7 Oficials, operaris i artesans d’arts mecàniques i d’altres oficis 2

8 Operadors d’instal·lacions i màquines i assembladors 2

9 Ocupacions elementals 1

0 Ocupacions militars 1 + 2 + 4

El nivell 1 s’assimila a l’ensenyament primari. El nivell 2 inclou les categories 2 i 3 
de la CINE: secundària inferior i secundària superior. El nivell 3 abasta l’educa-
ció terciària de cicle curt, incloent-hi la categoria 5 de la CINE. El nivell 4 inclou 
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la formació terciària de durada mitjana o llarga, incloent-hi els graus i postgraus 
universitaris, i abasta les categories 6, 7 i 8 de la CINE. (OIT 2012:11-15; també 
OIT 2015:76-78)

Això ens permet assajar un procediment per comparar el nivell d’estudis de les 
persones ocupades i el nivell de qualificació de les ocupacions. Ho fem amb 
dades anuals de l’EPA, mitjana dels 4 trimestres, agrupant els ocupats pel nivell 
competencial (baix, mitjà o alt) de l’ocupació que exerciten. En fer-ho, ens pre-
nem dues llicències. Desestimen les ocupacions militars, que a nivell de gran 
grup de la CIUO no es poden, com ja hem vist, assignar a un nivell competenci-
al concret. Tanmateix, això no provoca distorsions notòries, atesa la migradesa 
del seu nombre. A més, agrupem les ocupacions de nivell competencial 3 i 4 en 
el nivell de qualificació alt. Al nivell mitjà li assignem el nivell competencial 2, 
que comprèn una gamma molt àmplia d’ocupacions. En el nivell baix comptem 
les ocupacions elementals. Aquest és el mètode que empra Ilostat (indicador 
Employment by Sex and Occupation). El Gràfic 7 en mostra el resultat.

Font: elaboració pròpia, a partir de l’EPA.

En els 16 anys del període 2002-2017, les ocupacions elementals s’han mantin-
gut entre el 10% i el 12%, amb tendència a disminuir lentament (la regressió té 
pendent negatiu i la taxa de variació és de -0,5% anual). Segons el CEDEFOP, 
centre de referència de la UE per a l’FP, la proporció d’ocupacions elementals a 
la UE “s’incrementarà de manera constant des del 9,8% el 2000 i el 10,2% en 
2010 fins al 11,2% el 2025” (CEDEFOP, 2013). Aquells valors, doncs, estan per 
sota dels que el CEDEFOP augurava per a les noves oportunitats d’ocupació en 
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la UE entre 2015 i 2025. En resum, Catalunya ha tendit a una disminució lenta de 
les feines elementals, que es troben dins d’unes proporcions homologables.

Les ocupacions de nivell competencial mitjà predominen al llarg dels 16 anys, 
però tendeixen a minvar en favor de les de nivell alt. La taxa de variació anual és 
de -0,7%. Simultàniament, les ocupacions de nivell alt han tendit a créixer, a una 
taxa anual positiva, de l’1,5%. El 2017, les ocupacions de nivell alt han assolit una 
tercera part del total i se situen en equidistància entre les de nivell baix i mitjà.

Aplicant el mateix mètode a diversos països, obtenim perfils diferents. Tot se-
guit es mostren alguns exemples, amb dispars estructures de nivell competen-
cial de l’ocupació.
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Font: elaboració pròpia, amb dades de les enquestes de la força de treball d’Ilostat.

Com es veu, el pes relatiu dels nivells de les ocupacions i la tendència a la con-
fluència entre les de nivell mitjà i alt estan en fases ben distintes. A Turquia el 
pes de l’ocupació de nivell baix no minva i és semblant al del nivell alt, que és 
ben lluny de confluir amb el nivell mitjà. A l’altre extrem, Suècia presenta un 
pes menor de les ocupacions elementals i, un pes creixent de les ocupacions 
de nivell alt, que a partir de 2012 sobrepassen el pes del mitjà. Portugal i Alema-
nya poden representar estadis intermedis. Sense que hagi d’inferir-se que exis-
teix un patró evolutiu comú a tots els països, podem dir que Catalunya és més 
prop de Portugal que d’Alemanya o Turquia.

Cal ara procedir a la comparació amb el nivell formatiu de les persones ocupa-
des. Hem de preguntar-nos si caldria classificar les persones ocupades per ni-
vell educatiu, aplicant els mateixos criteris que Ilostat aplica per segmentar els 
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grans grups d’ocupació de la CIUO. La resposta és no. Si agrupéssim els ocu-
pats en tres nivells educatius (baix, mitjà i alt) amb el mateix criteri amb què 
s’han classificat les ocupacions pel nivell de competències que cal mobilitzar 
en el seu exercici, estaríem ajuntant en el mateix nivell les persones que no han 
anat més enllà de l’educació obligatòria amb els batxillers i els tècnics de grau 
mitjà dels ensenyaments professionals. És a dir, agruparíem en el nivell mitjà 
tant als que han abandonat prematurament el sistema educatiu, com els que 
han superat ensenyaments de secundària postobligatòria. Per al nostre propò-
sit, el nivell educatiu mínim obligatori, que no implica cap especialització pro-
fessional, ha d’estar inclòs al nivell educatiu baix. La formació bàsica, que in-
clou Primària i ESO, pretén garantir “l’adquisició de les competències bàsiques, 
que han de contribuir al desenvolupament personal dels alumnes i a la pràctica 
de la ciutadania activa” (LEC, 57.3), cosa idònia també per a l’exercitació de 
professions de nivell competencial baix.

La pròpia OIT no aplica una agrupació dels ocupats per nivell educatiu amb el 
mateix criteri que la CIUO empra per segmentar les ocupacions per nivell com-
petencial. Ilostat segmenta les persones en quatre nivells d’estudis, partint de 
CINE-2011: “nivell menys que bàsic” (nivell zero de CINE-11); “nivell bàsic” (ni-
vells 1 i 2 de CINE-11); “nivell intermedi” (nivells 3 i 4), i “nivell superior” (nivells 
5, 6, 7 i 8). A nosaltres ens convé una segmentació en tres nivells, no quatre, 
que discrimini l’educació obligatòria de la postobligatòria. Per això emprem el 
mateix sistema de classificació dels ocupats per nivells educatius que usa Eu-
rostat i que hem aplicat al Gràfic 1 i al Gràfic 2.

El Gràfic 8 reprodueix el Gràfic 2, però ara amb mitjanes anuals, per facilitar la 
comparació amb el Gràfic 7. La comparació revela situacions paradoxals. Tot i 
que el Gràfic 7 diu que durant tot el període 2002-2017 les ocupacions de nivell 
competencial mitjà predominen clarament, amb més de la meitat de les ocupa-
cions, el Gràfic 8 diu que els ocupats amb nivell formatiu mitjà creixen poc 
(0,3% anual), i són els menys abundants durant tot el període, amb un de cada 
4 ocupats, com a màxim.
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Segons el Gràfic 7, les ocupacions de nivell elemental són les menys abundants, 
sense sobrepassar mai el 12% de les ocupacions. Segons el Gràfic 8, els ocupats 
amb formació baixa són fins al 2011 els més abundants. En qualsevol dels anys 
considerats, sobrepassen de llarg el pes de les feines elementals. Com a mínim 
les tripliquen, quan no les quadrupliquen. La comparació entre feines de nivell 
alt i persones ocupades amb alta formació és una mica diferent. Al principi de 
la sèrie, pràcticament tenen el mateix pes, amb només 0,9 pp de diferència. Al 
llarg del període 2002-2017, ambdues han crescut. Però els ocupats amb alta 
formació han crescut més ràpid i el 2017 acumulen 11 pp d’avantatge. En con-
clusió, la comparació indica que forçosament es barregen situacions d’infra-
qualificació (ocupats de nivell formatiu baix han d’exercir ocupacions de nivell 
mitjà o alt), amb situacions de sobrequalificació (ocupats de nivell formatiu alt 
han d’exercir ocupacions de nivell mitjà o baix).

b) Ocupats per nivell competencial de l’ocupació (criteri OEMO 2015)

Emprarem ara l’indicador que proposa l’Observatori d’Empresa i Ocupació, 
avui Observatori del Treball i Model Productiu (Observatori EMO, 2015, 10-14). 
Aquest indicador està pensat per observar si els llocs de treball s’ocupen amb 
persones amb un nivell formatiu concordant. Conté una distinta agrupació dels 
grups primaris de la CIUO en tres nivells. El grup 3 està inclòs en el nivell mitjà, 
tot i que sovint requereix formació superior. El grup 0, Ocupacions militars, 
queda en el nivell mitjà. Al nivell baix s’hi inclouen les ocupacions elementals i 
els grups 5 i 8, tal com s’indica en la Taula 4.
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Taula 4. Nivell competencial dels grups d’ocupació primaris, segons OEMO 
2015

Nivell 
alt

1 Directors i Gerents

2 Tècnics i professionals científics i intel·lectuals

Nivell 
mitjà

3 Tècnics i professionals de suport

4 Treballadors comptables, administratius i altres treballadors d’oficina

6 Treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer

7 Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la 
construcció (excepte operadors d’instal·lacions i maquinària)

0 Ocupacions militars

Nivell
baix

5 Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors

8 Operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors

9 Ocupacions elementals

Alguns d’aquests criteris de classificació són discutibles. Per exemple, la classi-
ficació del grup 8 dins del nivell baix, en comptes del mitjà. O la inclusió del 
grup 3 al mitjà. Però aquest sistema permet una mirada alternativa que resulta 
d’aplicar el que he denominat criteri Ilostat. El resultat es mostra al Gràfic 9, en 
% del total d’ocupats.

Font: INE, EPA.
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L’aplicació del mètode proposat per l’OEMO no dona una imatge optimista del 
model productiu vigent a Catalunya. Les feines de baix nivell competencial, 
amb tendència a expandir-se i molt més abundants que de les de nivell alt, dis-
puten la prevalença a les de nivell mitjà. I acaben imposant-se. Les feines de ni-
vell mitjà reculen, en clar contrast amb les de nivell alt i baix, que tendeixen a 
créixer. A partir de 2011 han perdut la supremacia. Les feines de nivell compe-
tencial alt són tothora les més escasses.

Si comparem amb el Gràfic 8, les diferències són tan acusades que, a primer 
cop d’ull, hom pot tenir la sensació que els rètols de llegenda estan equivocats. 
Perquè mentre que, en el Gràfic 8, a partir de 2011, s’imposen els ocupats amb 
estudis superiors, en el Gràfic 9, a partir de 2011, s’imposen les ocupacions de 
nivell baix. Mentre que en el Gràfic 8 els ocupats amb menor volum són els de 
nivell d’estudis mitjà, en el Gràfic 9 les ocupacions amb menor volum són les de 
nivell alt.

La comparació dona una imatge ben poc coherent de la relació entre nivell 
d’estudis i nivell competencial exercit. Val la pena aplicar el criteri a altres paï-
sos i veure si el resultat és semblant. Ho fem amb països seleccionats en la 
Taula següent, amb dades de 2016-T4 proporcionades per Eurostat.

Taula 5. Distribució dels ocupats pel nivell competencial de l’ocupació en %, 
2016-T4, amb indicació del PIB/habitant i el VAB per persona ocupada, en 

milers d’euros

CH DE SE PL FR UE
28 p.

IT DK PT GR CAT ES TR

Alt 36 22 34 25 25 25 18 28 25 22 24 22 16

Mitjà 42 50 36 44 42 41 46 35 38 41 35 35 40

Baix 23 28 30 30 33 34 36 37 37 37 41 43 44

PIB/h. 72,6 38,3 47,2 11,2 33,4 29,2 27,7 48,6 17,9 16,2 28,5 24,1 9,9

VAB/o 132,5 70,5 86,8 23,7 77,6 61,1 67,8 87,5 36,8 42,1 59,1* 55,8 26,0

* Les dades de PIB/h i VAB/o són anuals, de 2016, excepte el VAB/o de Catalunya, que és de 2014.

Elaborat a partir d’Eurostat i per a Catalunya Idescat.

Des de Suïssa (CH) fins a Turquia (TR), els països s’han ordenat de menys a més 
volum de l’ocupació de baix nivell competencial. En la selecció triada, Alema-
nya (DE), Suècia (SE), Polònia (PL) i França (FR) tenen menys ocupació de nivell 
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baix que la mitjana de la UE. En tenen més Dinamarca (DK), Portugal (PT), Itàlia 
(IT), Grècia (GR) o Espanya (ES). Catalunya és per darrere de Portugal i de Grè-
cia i presenta una situació no gaire millor que el conjunt d’Espanya. Però no 
sembla que la distribució de les ocupacions, així calculada, sigui un bon predic-
tor de la riquesa del país, a jutjar per la referència al PIB/habitant. Fixem-nos, 
per exemple, en els casos de Dinamarca o Polònia. De fet, la riquesa està més 
vinculada a la productivitat, que aquí hem referenciat al VAB/persona ocupada. 
Però països amb productivitats ben distintes presenten distribucions de l’ocu-
pació semblants, com es veu en el cas de Polònia i França.

La comparació dins l’Estat pot ajudar també a valorar l’indicador. En la Taula 6 
quantifiquem l’ocupació addicional generada en cadascun dels nivells entre el 
1r trimestre de 2014 i el 1r de 2017. Tinguem present que el 1r trimestre és el que 
té menor impacte de les feines estacionals, ben sovint riques en feina de baixa 
qualificació.

Taula 6. Variació de l’ocupació entre 2014-T1 i 2017-T1, en milers,  
i distribució en %

Nivell de
qualificació

Espanya Andalusia Catalunya I. Balears País Basc

milers % milers % milers % milers % milers %

Alt 271,8 18,3 58,4 19,8 44,3 18,7 26,6 37,4 12,6 29,2

Mitjà 556,2 37,4 123,4 41,7 79,0 33,3 29,4 41,4 11,8 27,4

Baix 659,7 44,3 113,9 38,5 113,9 48,0 15,1 21,2 18,7 43,4

Total 1.487,7 100 295,7 100 237,2 100 71,1 100 43,1 100

Les dades seleccionades mostren que, en els tres anys considerats, l’ocupació 
de baix nivell de qualificació hauria tingut un creixement relatiu més gran a Ca-
talunya que al conjunt d’Espanya; o que a comunitats com Andalusia, amb més 
ocupació a l’agricultura que a la indústria; o que a Balears, amb un model eco-
nòmic força orientat al turisme i on la construcció assoleix el major pes de l’Es-
tat en percentatge d’ocupació. L’economia basca, la que més porció d’ocupa-
ció dedica a la indústria i la que –amb La Rioja i Navarra– en dedica menys als 
serveis, hauria crescut més en baixa ocupació que Balears o Andalusia. Fins i 
tot hauria crescut menys en ocupació d’alta qualificació que Balears. Sense 
que res de tot això sigui concloent, les dades conviden a fer més verificacions 
sobre la plena fiabilitat dels criteris de classificació emprats en l’indicador.
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Ja s’ha dit que una qüestió a reconsiderar és el tractament que es dona al grup 
3 Tècnics i professionals de suport. En una recent revisió de l’indicador (de 31 de 
gener de 2018) l’Observatori ha optat per classificar el grup 3 en el nivell com-
petencial alt. Potser caldria revisar, a més, si el grup 8, Operadors d’instal·laci-
ons i maquinària i muntadors, han d’estar en bloc ubicats en el nivell baix, quan 
el seu nivell salarial és més alt que, per exemple, el del grup 6 ubicat al mitjà. 
Convindria explorar les possibilitats d’estratificar les ocupacions considerant, 
no únicament els grups primaris, sinó també els grups de dos dígits, quan cal-
gui. Malgrat les objeccions, l’indicador de l’Observatori té, entre altres, la virtut 
d’evitar la ingenuïtat que es comet quan es limita l’ocupació de nivell baix ex-
clusivament al grup 9 Ocupacions elementals.

3.  Correspondència entre el nivell d’estudis dels ocupats i l’skill level de 
l’ocupació

Hem exposat dos possibles sistemes per fer comparacions entre els ocupats 
per nivell d’estudis i per nivell competencial de l’ocupació exercida. Però les 
comparacions fins ara realitzades només ens donen una vaga idea del grau de 
concordança. Encara que el volum d’ocupats amb un determinat nivell d’estu-
dis fos idèntic al volum de l’ocupació del nivell competencial corresponent, res 
no garantiria que són justament les persones amb aquest nivell d’estudis les 
que efectivament tenen les ocupacions corresponents.

Per això, cal ara mesurar el grau de concordança efectiva entre estudis i ocupa-
ció. A partir de la informació dels censos, podem tabular les persones ocupa-
des posant en relació amb el seu nivell d’estudis amb el nivell competencial de 
la seva ocupació. Per fer-ho podem emprar els dos sistemes exposats, el que 
segmenta els nivells competencials de les ocupacions amb criteri Ilostat i el 
que ho fa amb el criteri OEMO 2015.

Segons dades censals, entre 2001 i 2011, el nombre d’ocupats a Catalunya va 
créixer un 7% (de 2.815.126 fins a 3.033.915 individus). L’augment s’ha distribuït 
de forma irregular en nivell educatiu de les persones i en nivell competencial 
de les ocupacions. Les dades censals permeten construir la taula que mostra 
l’ocupació addicional generada entre els dos censos i presentar-la per nivells.
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a) Sobrequalificació i infraqualificació (amb criteri Ilostat)

Les taules 7 i 8 mostren les variacions absolutes i relatives del nombre d’ocu-
pats per nivell d’estudis i el nivell competencial de la seva ocupació. Aquests 
nivells s’han elaborat aplicant el criteri d’Ilostat. Hem deixat a part les ocupaci-
ons militars per no estar associades a un únic nivell competencial. Com s’ha dit, 
el seu reduït nombre no afecta els resultats. Cal advertir que la Taula 7 pot pre-
sentar petits desquadres ocasionats per les persones que en el cens no han 
respost una de les dues variables.

Taula 7. Variació intercensal dels ocupats per nivell d’estudis i nivell 
competencial de l’ocupació en milers 2001-2011 (criteri Ilostat)

Nivell  
d’estudis

Total Ocupació nivell Alt 
(grups primaris: 

1+2+3)

Ocupació nivell Mitjà 
(grups primaris: 

4+5+6+7+8)

Ocupació nivell Baix 
(grup primari: 9)

Alt 459.563 262.079 184.003 13.481

Mitjà 123.276 -48.698 140.881 31.093

Baix -364.830 -58.803 -287.149 -18.878

Total 218.019 154.583 37.745 25.691

 infraqualificats  sobrequalificats
Font: INE Censos de població

Taula 8. Variació intercensal en % 2001-2011 (criteri Ilostat)

Nivell  
d’estudis

Total Ocupació  
nivell Alt

Ocupació  
nivell Mitjà

Ocupació  
nivell Baix

Alt 57,6% 47,2% 81,2% 81,2%

Mitjà 20,8% -23,4% 40,4% 86,8%

Baix -25,7% -32,0% -28,1% -8,7%

Total 7,8% 16,3% 2,4% 9,6%

 infraqualificats  sobrequalificats
Font: INE Censos de població.

La Taula 7 mostra en xifres absolutes la variació intercensal del nombre de perso-
nes ocupades, amb la doble classificació del seu nivell d’estudis i del nivell com-
petencial de la seva ocupació. La presència d’ocupats amb alt nivell d’estudis ha 
crescut en termes absoluts en les ocupacions de tots els nivells competencials. 
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Els ocupats amb baix nivell d’estudis han perdut, en deu anys, una quarta part 
del seu volum i la seva presència s’ha reduït en tots els nivells competencials de 
l’ocupació. Els ocupats amb nivell d’estudis mitjà han crescut en tots els nivells 
de l’ocupació, menys en el superior. És interessant comprovar que en les ocupa-
cions de nivell competencial alt només creixen els ocupats amb estudis alts. In-
versament, en les ocupacions de nivell baix només retrocedeixen els ocupats 
amb nivell baix d’estudis. La conclusió òbvia és que entre 2001 i 2011 les situaci-
ons d’infraqualificació han retrocedit i les de sobrequalificació han proliferat.

La Taula 8 diu alguna cosa més. L’augment de l’ocupació ha estat desigual en 
els tres nivells competencials. La d’alt nivell competencial ha crescut més d’un 
16%. La de nivell baix ha crescut gairebé un 10%. La de nivell mig ha crescut no-
més un 2,4%, una quarta part que la de nivell baix i una setena part que la de 
nivell alt. Són símptomes de polarització de l’ocupació els nivells baix i alt de 
qualificació. La polarització de l’ocupació no és un fenomen inèdit als països 
occidentals (Autor & Dorn, 2009).

a) Sobrequalificació i infraqualificació (amb criteri OEMO)

Vegem tot seguit les mateixes taules, però aplicant ara el criteri de l’Observatori 
d’EMO per a la classificació de l’ocupació per nivell competencial. S’observen di-
ferències i semblances. Mentre que la Taula 7 indicava que l’ocupació de nivell 
alt ha crescut més que la de nivell mitjà i baix juntes, la Taula 9 indica que l’ocu-
pació de nivell alt és també la que més ha crescut, però no sobrepassa el creixe-
ment dels nivells mitjà i baix junts. Hi ha més diferències, però les podem obviar.

Taula 9. Variació intercensal en milers dels ocupats per nivell d’estudis i 
nivell competencial de l’ocupació 2001-2011 (Criteri OEMO)

Nivell 
d’estudis

Variació 
intercensal  

total

Ocupació  
nivell Alt 

(grups primaris:  
1+2)

Ocupació  
nivell Mitjà 

(grups primaris: 
3+4+6+7+0)

Ocupació  
nivell Baix 

(grups primaris:  
5+8+9)

Estudis alt 459.407 204.185 179.213 75.999

Estudis mitjà 123.761 -43.514 54.587 112.688

Estudis baix -364.369 -60.133 -166.987 -137.249

Variació total 218.789 100.533 66.823 51.438

 infraqualificats  sobrequalificats
Font: INE Censos de població.
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Taula 10. Variació dels ocupats per nivell d’estudis i nivell competencial de 
l’ocupació 2001-2011 en %, criteri OEMO

Variació Ocupació  
nivell Alt

Ocupació  
nivell Mitjà

Ocupació  
nivell Baix

Estudis nivell alt 57,5% 50,8% 60,2% 76,3%

Estudis nivell mitjà 20,9% -51,0% 17,6% 57,0%

Estudis nivell baix -25,6% -67,3% -27,9% -18,7%

Variació total 7,8% 17,4% 5,5% 5,0%

 infraqualificats  sobrequalificats
Font: INE Censos de població.

Importen més les semblances. Aplicant un o altre criteri, els casos d’infraquali-
ficació han minvat, tant en termes absoluts com relatius i els casos de sobre-
qualificació s’han expandit. Els ocupats de nivell formatiu alt han crescut per-
centualment més en els nivells competencials baix i mitjà, on han tendit a 
desplaçar a la resta. Heus, doncs, ací una poderosa raó per no conformar-se 
amb el nivell mitjà d’estudis: en les ocupacions de nivell competencial mitjà 
progressen més els ocupats amb estudis de nivell alt. Només en les feines de 
baixa qualificació progressa més el nombre absolut d’ocupats amb estudis mit-
jans que el de nivell alt.

4. Una mirada a la situació segons els cens de 2011

Les darreres taules d’aquest article mostren com es distribuïen en el cens de 
2011 els ocupats segons els nivells d’estudis entre els diferents nivells de les 
ocupacions (Taula 11) i com es distribuïen les ocupacions, segons els nivells 
d’estudis dels ocupats (Taula 12). Val també aquí l’advertiment ja fet sobre pe-
tits desquadres als valors de la taula.

La Taula 11 mostra, i amb cruesa, que no s’obté gaire recompensa per promoci-
onar en el sistema educatiu des del nivell d’estudis baix al mitjà. Set de cada 
deu ocupats amb nivell d’estudis mitjà ocupen feines de nivell competencial 
mitjà, però el mateix pot afirmar-se dels ocupats amb nivell formatiu baix. Pot-
ser, aquests darrers estan més exposats a l’atur, però un cop ocupats tenen 
possibilitats semblants d’instal·lar-se en ocupacions de nivell competencial 
mitjà. Tant per als nivells formatius mitjà com per al baix, la moda és situar-se 
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en ocupacions de qualificació mitjana, i els de nivell d’estudis baix fins i tot gua-
nyen en freqüència. La moda per als de nivell d’estudis alt és ocupar-se en 
feines de qualificació alta i ningú hi rivalitza, en això.

Taula 11. Distribució dels ocupats per nivell d’estudis i nivell competencial de 
l’ocupació, 2011

nivell  
d’estudis alt

nivell  
d’estudis mitjà

nivell  
d’estudis baix

Total

Ocupació de nivell alt 817.190 159.200 125.190 1.101.585

Ocupació de nivell mitjà 410.590 489.240 734.870 1.634.710

Ocupació de nivell baix 30.085 66.915 197.085 294.080

Suma 1.257.865 715.355 1.057.145 3.030.375

Ocupació de nivell alt 65,0% 22,3% 11,8% 36,4%

Ocupació de nivell mitjà 32,6% 68,4% 69,5% 53,9%

Ocupació de nivell baix 2,4% 9,4% 18,6% 9,7%

Suma 100% 100% 100% 100%

Elaborat amb dades INE, Cens 2011. Distribució dels nivells competencials de 
l’ocupació segons criteri Ilostat (nivell alt: grups CIUO 1, 2 i 3; nivell mitjà: 4, 5, 6, 
7 i 8; baix: 9).

Taula 12. Distribució de les ocupacions per nivell competencial i nivell 
d’estudis dels ocupats, segons dades censals (2011)

nivell  
d’estudis alt

nivell  
d’estudis mitjà

nivell  
d’estudis baix

Suma

Ocupació de nivell alt 74,2% 14,5% 11,4% 100%

Ocupació de nivell mitjà 25,1% 29,9% 45,0% 100%

Ocupació de nivell baix 10,2% 22,8% 67,0% 100%

La Taula 12 mostra distribució de les ocupacions i dona una imatge igualment 
lesiva per al nivell mitjà. Tres quartes parts de les ocupacions de nivell alt les 
ocupen treballadors amb nivell alt d’estudis. La penetració en les ocupacions 
de nivell competencial alt per treballadors amb estudis mitjans no és gaire su-
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perior a la dels de nivells d’estudis baix. En canvi, les ocupacions de nivell com-
petencial mitjà estan majoritàriament ocupades per persones amb nivell baix 
d’estudis, potser, en part, com a conseqüència de l’escassetat relativa del ni-
vell d’estudis mitjà i l’abundor de població activa amb nivell formatiu baix.

Prolongar estudis fins al nivell alt sembla, doncs, una decisió racional. En un 
context de sobrequalificació, en què els titulats superiors tenen força opcions 
per penetrar en les feines de nivell alt i, també, mitjà, sembla menys racional 
quedar-se en el nivell mitjà de formació, en què les probabilitats d’acabar ocu-
pat en feines de nivell competencial baix són molt més altes. Vista l’evolució 
del volum d’ocupats amb baix nivell d’estudis, la reducció sostinguda de l’aban-
donament escolar prematur experimentada en els darrers deu anys també 
sembla el resultat d’eleccions racionals. Però, un cop s’ha triat la prossecució 
d’estudis, els incentius per arribar al nivell alt són potents. En termes generals, 
mentre el mercat laboral premiï les qualificacions superiors, fins i tot per a 
feines de nivell competencial mitjà, no s’albiren gaire incentius per confor-
mar-se amb un nivell de qualificació mitjà.

5. Conclusions

Deixant a part altres aspectes, la recessió ha estat relativament benigna per al 
volum d’ocupació de nivell educatiu alt. Malgrat la duresa de la crisi, el nombre 
d’ocupats amb nivell d’estudis alt ha minvat poc i per poc temps. Per als ocu-
pats de nivell educatiu mitjà, tot i que els anys de creixement els han estat molt 
propicis, la crisi els ha provocat una davallada comparable a la del nivell d’estu-
dis baix. L’ocupació de nivell educatiu baix s’ha beneficiat relativament poc 
dels anys d’expansió, però ha patit reduccions molt severes i duradores, moti-
vades per la crisi.

En els 16 anys estudiats, des de la implantació de l’euro fins a 2017, el volum 
d’ocupats de nivell formatiu alt ha passat del 30% al 45% del total i, des del 
2011,s’ha situat en primer lloc. Els ocupats de baix nivell formatiu han perdut la 
supremacia i han passat del 48% al 32%. Els de nivell mitjà d’estudis es mante-
nen pràcticament estancats, al voltant del 22%. Aquest estancament s’explica 
pel fet que els ensenyaments corresponents al nivell mitjà d’estudis són, en la 
pràctica, estudis de trànsit cap al nivell superior (grau superior dels ensenya-
ments professionals i estudis universitaris).
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Al marge d’altres variables, com les de tipus sectorial, les variables aquí exami-
nades (nivell formatiu de les persones ocupades i nivell competencial de les 
ocupacions) no concorden prou. Es mesuri com es mesuri, de forma persistent 
–podríem dir que estructural–, els ocupats amb educació de nivell terciari 
superen de llarg el nombre de feines disponibles del seu nivell. Podríem fàcil-
ment parlar d’excés de titulats superiors, però tot indica que el mercat laboral 
realment existent els prefereix i els recompensa. L’ocupació dels portadors de 
títols d’educació terciària presenta un avantatge respecte de la de nivells mitjà 
i baix, perceptible sobretot en èpoques de dificultats econòmiques.

Aquesta situació pot semblar paradoxal quan el model econòmic vigent és ric 
en feines de nivell de qualificació mitjana i quan hi ha sectors empresarials que 
reclamen un increment de l’afluència al mercat laboral de tècnics amb qualifi-
cacions mitjanes. Però, malgrat els reclams d’alguns sectors empresarials i del 
Pla General de Formació Professional (CCFP, 2007:7 i 2013:14-15), la situació de 
sobrequalificació, amb els avantatges relatius per als portadors de titulacions 
superiors, continuarà dificultant que el volum de persones amb nivell d’estudis 
mitjà conflueixi amb les proporcions europees. Al regne del credencialisme, 
qui es conforma amb una qualificació mitjana?

Hem discutit la necessitat d’un indicador precís i objectiu sobre la mesura de 
l’ajust global qualificació-ocupació, sense que això menystingui els sistemes 
subjectius de mesura. Els procediments de mesura subjectiva poden aportar 
resultats més matisats i implicar més variables (per exemple: García Montalvo, 
2009) i poden detectar altres aspectes, com la satisfacció (Sánchez-Sánchez, 
2014), però requereixen altres fonts.

Sobre la mesura de l’ajust qualificació-ocupació, el sistema Ilostat difereix del 
sistema OEMO-2015 en la definició dels nivells competencials de l’ocupació. 
Amb el sistema Ilostat, el nivell competencial alt és més extens (grups 1, 2 i 3) i 
el nivell baix més reduït (només grup 9). El sistema OEMO-2015 limita el nivell 
competencial alt (grups 1 i 2), però amplia el nivell baix (grups 5, 8 i 9). Si accep-
tem la simplificació que suposa dividir només en 3 nivells els estudis dels ocu-
pats i les competències requerides pels llocs de treball, conclourem que, amb 
les dades exposades, aplicant el sistema Ilostat, Catalunya hauria tingut el 2011 
una menor sobrequalificació (17%) superada per una infraqualificació alta (34%). 
Amb el sistema OEMO-2015, la situació de 2011 seria la inversa: la sobrequalifi-
cació afectaria el 32% dels ocupats i la infraqualificació el 17%.
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Caldria, doncs, disposar d’indicadors més precisos per al seguiment de l’ajust 
estudis-ocupació. El sistema proposat per l’Observatori d’Empresa i Ocupació 
el 2015 (que ha estat corregit recentment, el 31/01/2018) constitueix una iniciati-
va interessant, perquè estableix discriminacions dins del nivell 2 de la CIUO i 
perquè evita la ingenuïtat d’equiparar l’ocupació de nivell competencial baix a 
les ocupacions elementals (grup primari 9 de la CIUO). Però cal dir que fins ara 
no s’ha emprat gens i que encara se li pot fer alguna objecció a algun aspecte 
concret. Un criteri alternatiu, que aquí hem denominat criteri Ilostat, és cohe-
rent en si mateix, però ingenu. Convindria disposar d’un indicador alineat amb 
els nivells del catàleg de qualificació vigent a Catalunya i, alhora, capaç d’impli-
car, quan calgui, les categories de 2 dígits de la CCO.

Es mesurin com es mesurin, els ocupats amb nivell formatiu baix han perdut po-
sicions en tots els nivells competencials de l’ocupació. Els màxims increments in-
tercensals registrats corresponen a les situacions de sobrequalificació en ocupa-
cions de nivell baix. El gran creixement d’ocupats d’alt nivell d’estudis i la forta 
reducció dels ocupats amb nivell baix apareixen com elements clau. En l’emula-
ció entre el nivell competencial de les ocupacions i el nivell educatiu dels ocu-
pats, aquest ha pres l’avantatge. Aquesta podria no ser, per si mateixa, una mala 
notícia. Però més que els desajustos verticals, són rellevants els desajustos horit-
zontals, és a dir, les discordances entre les disciplines i especialitats estudiades i 
les requerides en l’ocupació, l’examen de les quals deixo per a una altra ocasió.

Cal aturar-se a constatar en un fet rellevant. L’ocupació de baix nivell compe-
tencial ha crescut en l’interval intercensal, desafiant la tendència europea. 
Però, tant si es compta amb un o altre mètode, el seu creixement en xifres ab-
solutes ha estat menor que les de nivell competencial alt. Això no exonera de 
responsabilitats el model productiu, perquè en xifres relatives ha crescut gaire-
bé tant (amb mètode OEMO) o fins i tot més (amb sistema Ilostat) que l’ocupa-
ció de nivell mitjà. El problema no és, doncs, només de sobrequalificació, sinó 
també la persistència de les ocupacions de nivell competencial baix, com s’ad-
verteix sovint, per exemple, Martínez Martín (2011:343) o Valiente (2015:197). 
Cal interrogar-se sobre les raons que ho expliquen. Miquel Puig (2015:87-89) ha 
exposat que la creació d’ocupació de nivell competencial baix ha servit per es-
timular la immigració i l’abandonament escolar prematur, no per a drenar l’atur 
autòcton. Els beneficis resultants són, doncs, qüestionables. Que existeixin 
oportunitats de negoci amb feines de baixa qualificació no és una explicació 
suficient. Potser, també cal mirar la diversa qualitat del nivell empresarial del 
país, allò que Jordi Palafox (2017:195) ha denominat l’altre capital humà, un im-
portant condicionant del model productiu.
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Com s’ha dit, el nivell educatiu ha crescut més que el nivell de les ocupacions. 
Però, òbviament, no és admissible cap política educativa tendent a frenar els 
progressos del nivell educatiu de les persones pel fet que el volum dels llocs de 
treball amb nivell de qualificació alt progressa més lentament. Per això, l’even-
tual correcció del “desajust” no és practicable només des del sistema educatiu.

Que el progrés del nivell educatiu hagi anat per davant del progrés del nivell de 
qualificació de l’ocupació tampoc exonera de tota responsabilitat un sistema 
educatiu que, en la seva arquitectura bàsica, no s’ha desprès completament 
del costum de vincular formació professional i fracàs escolar, i que –universitat 
inclosa– ha apostat massa tard per models homologables d’alternança, de for-
mació dual i de col·laboració amb l’empresa. El sistema educatiu està guanyant 
la batalla per la reducció de l’abandonament escolar prematur. Sobre això, cal 
afirmar que no és gens raonable sostenir que la reducció ha estat un efecte 
automàtic de la crisi, ja que, precisament, la crisi ha suposat una dificultat ob-
jectiva per sufragar amb fons públics els llocs escolars necessaris per fer possi-
ble la reducció de l’abandonament. La crisi pot haver fomentat la preferència 
per la continuïtat formativa, però l’administració catalana ha hagut de proveir 
les places addicionals necessàries. A més, no pot ignorar-se l’ofensiva en favor 
de l’èxit escolar, iniciada justament el 2012, moment de màxima dificultat pres-
supostària, així com l’expansió de l’oferta de formació professional, la millora 
en l’accés als cicles formatius i la flexibilització de les ofertes (Blanch et al., 
2017: 408-431). Però el sistema educatiu encara ha d’aconseguir incrementar 
les preferències per les professions de l’àmbit STEM, cosa que interpel·la direc-
tament el model d’orientació vocacional vigent. S’han formulat iniciatives valu-
oses en aquest sentit, com el Pla STEM, que urgeix concretar i aplicar, o el Pac-
te Nacional per a la Indústria, signat el 2017, que conté acords que afecten la 
promoció de les vocacions industrials.
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1. Introducció

Un dels efectes més devastadors de la crisi econòmica ha estat l’empitjora-
ment de la situació laboral dels joves, especialment d’aquells amb baix nivell 
de qualificació. Els seus nivells d’atur han augmentat extraordinàriament i 
l’ocupació ha esdevingut més precària. Aquesta situació ha posat als sistemes 
de Formació Professional de nou en el centre del debat ja que es considera que 
el seu bon funcionament és la clau per assegurar la millora de les oportunitats 
dels joves que per manca de recursos, qualificacions o motivació no obtenen 
formació universitària. A més a més, les diferències entre països respecte a la 
severitat dels problemes d’accés al mercat de treball i a l’ocupació dels joves 
han estat relacionades amb les característiques i el funcionament del sistema 
d’FP. En concret, la formació professional dual ha esdevingut el paradigma or-
ganitzatiu associat als millors resultats i, en conseqüència, diversos organis-
mes internacionals l’han posat en valor com a mesura per fer front al repte de 
la formació i l’ocupació dels joves. Catalunya no ha estat una excepció en 
aquesta dinàmica, tant pel que fa a l’empitjorament de la situació laboral dels 
joves com en la diagnosi de la necessitat d’ajustar el funcionament del sistema 
d’FP amb especial atenció a la formació dual.

El govern de la Generalitat de Catalunya va introduir la formació dual en la for-
mació professional amb el DECRET 284/2011 d’1 de març, regulant la seva orga-
nització amb la RESOLUCIÓ ENS/1204/2012. Els objectius especificats se cen-
tren al voltant del combat de l’abandonament educatiu prematur, elevar 
l’atractiu social de la formació professional i la millora de les expectatives 
d’ocupació dels joves. Actualment ja hi ha tres promocions titulades (2012-14, 
2013-15, 2014-16), pel que sembla pertinent abordar un procés de valoració i re-
flexió sobre com s’està desenvolupant la implantació de la formació dual. 
Malauradament, no es va establir en el moment de la posada en marxa 
d’aquesta nova opció formativa un pla específic d’avaluació de procediments 
ni resultats. En conseqüència, no tenim a la nostra disposició les dades adequa-
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des per fer una anàlisi tècnicament correcta. Tanmateix, es poden fer valoraci-
ons més generals i adreçades a l’estructuració del sistema amb l’objectiu de 
poder detectar potencials millores que portin a incrementar la seva eficiència. 
Aquest treball parteix d’anteriors treballs (Mañé, 2012; Mañé, 2017) que con-
juntament amb algunes excel·lents reflexions recents sobre la implantació de 
l’FP dual a Catalunya (Valiente et al., 2014; Requena, 2016; CTESC, 2017) em ser-
viran per construir les meves pròpies reflexions.

Concretament, aquest treball s’organitza en dos apartats: un primer de contex-
tualització dels reptes respecte al capital humà de l’economia catalana i quina 
resposta pot donar la formació professional, i un segon amb un repàs de les prin-
cipals característiques d’un sistema d’FP dual que ens servirà per a fer propostes 
(posar l’accent) de millora de l’actual organització del sistema a Catalunya.

2.  Els reptes de capital humà de l’economia catalana: la importància de la 
formació professional

Existeix una bona diagnosi dels problemes bàsics del sistema educatiu-forma-
tiu, dels quals podríem destacar: fracàs escolar elevat; baixa valoració social de 
l’FP; moderat nivell d’assoliment de competències bàsiques entre l’alumnat de 
secundària; estructura esbiaixada cap als extrems en la composició educativa 
de la població; elevat nivell de sobreeducació convivint amb certes mancances 
a nivell de qualificacions tradicionals o d’oficis, i poca incidència de la formació 
continuada. Alguns d’aquests aspectes presenten una evolució positiva, com, 
per exemple, la reducció del fracàs escolar o l’increment del nombre de matri-
culats en l’FP. Tanmateix, alguns elements de caràcter més estructural no han 
rebut l’atenció necessària per a ser incorporats de manera més intensa en els 
debats sobre la reforma del sistema d’FP. Seguint l’esquema marcat a Mañé 
(2012), destacaria cinc aspectes.

En primer lloc, cal entendre bé quines són les qualificacions que els treballa-
dors han d’aportar (i les empreses, desenvolupar) per tenir èxit en els seus 
llocs de treball. És important veure que no ens podem quedar en la idea de que 
cal millorar “el nivell educatiu” dels treballadors sinó que cal anar un pas més 
enllà i entrar en la discussió de quines competències específiques cal desenvo-
lupar en el sistema educatiu-formatiu. Ha quedat establerta la importància de 
les anomenades qualificacions bàsiques, especialment el domini de la llengua i 
de les matemàtiques. Més enllà de l’efecte directe sobre las capacitats produc-
tives dels individus, aquestes qualificacions tenen l’important paper de facilitar 
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les seves capacitats d’aprenentatge, ja que les competències de caràcter “aca-
dèmic” serveixen com a fonament pel desenvolupament de les competències 
professionals que sí generen un impacte directe sobre la productivitat en el 
lloc de treball. Estudis recents posen de relleu la importància de les anomena-
des competències genèriques, enteses com les habilitats de gestió, intraperso-
nals, de comunicació i interpersonals que s’utilitzen per resoldre problemes a 
la feina, com, per exemple, el pensament crític, resolució de problemes, el tre-
ball en equip, la capacitat de lideratge, expressar-se amb claredat o treballar 
sota pressió. De forma més general, són les competències en gestió (manage-
ment) les que els ocupadors valoren més positivament i les que generen un 
major retorn als individus i a les empreses d’una manera més transversal, és a 
dir, independentment de condicions específiques d’empresa i sector. En aques-
ta discussió sobre quines són les competències (qualificacions) més rellevants 
a desenvolupar en el sistema educatiu-formatiu, hi ha un aspecte que afecta 
directament a la formació professional: el potencial trade-off, que pot aparèi-
xer entre resultats a curt i llarg termini. La problemàtica que s’està treballant 
és que la major especificitat de les qualificacions impartides a l’FP facilita la in-
corporació al mercat de treball perquè els empresaris obtenen una elevada 
productivitat de manera ràpida. Tanmateix, el problema és que aquesta espe-
cificitat pot provocar una depreciació més ràpida d’aquests coneixements, es-
pecialment en les economies actuals amb processos de ràpid canvi tecnològic, 
fet que reduiria les oportunitats d’ocupació més endavant en la vida laboral. La 
creixent evidència empírica mostra com, efectivament, per a un conjunt elevat 
de països apareix aquest problema de pèrdua de flexibilitat a llarg termini de 
les qualificacions adquirides en l’FP (mantenint nivell educatiu constant). Així, 
l’avantatge inicial en probabilitat d’estar ocupat i, fins i tot, en salaris perce-
buts desapareix fins al punt que en general els salaris esdevenen menors (i, per 
tant, les expectatives d’ingressos al llarg de la vida). La recomanació que es 
deriva és que cal assegurar que l’FP equipa als graduats del seu sistema amb la 
suficient dotació de competències bàsiques acadèmiques per millorar la seva 
capacitat d’aprenentatge, tant en el sistema educatiu com a l’empresa. De fet, 
a Mañé (2009) es mostra les dificultats que tenen els graduats de l’FP per a 
poder superar una carrera universitària.

En segon lloc, cal tenir present l’impacte del canvi tecnològic en la demanda de 
treball. La visió dels economistes centrada en la substitubilitat entre el factor 
capital i treball ha tradicionalment assumit que serà creixentment possible 
substituir tasques simples per tecnologia, fet que portaria a una demanda de 
treball centrada en treballadors amb elevat nivell educatiu (proxy utilitzada per 
a treball qualificat). Aquesta aproximació s’ha vist recentment relativitzada a 
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partir de la hipòtesi de la polarització de les estructures ocupacionals. La tesi 
principal és que la tecnologia de les TIC (i les creixents oportunitats d’offsho-
ring i outsourcing) serien complementàries amb una sèrie de tasques i substitu-
tives d’altres. Les TIC substitueixen els treballadors que desenvolupen tasques 
rutinitzables (susceptibles de ser codificables i, per tant, automatitzables), tant 
de caràcter manual com intel·lectual, però complementa els treballadors que 
desenvolupen tasques analítiques o interactives (no segueixen “regles” explí-
cites o procediments). Aquestes pertanyen a dos grups: per un cantó, aquelles 
que requereixen capacitats de resoldre problemes, intuïció, creativitat i persua-
sió (tasques “abstractes”) i, per un altre, aquelles tasques que requereixen 
adaptabilitat situacional, visual, reconeixement de llenguatge i interaccions 
personals (tasques “manuals”). Així, la demanda de treballadors amb elevats i 
baixos nivells de qualificació estarien en augment, mentre que els treballadors 
amb nivells intermedis veurien, al contrari, que les seves oportunitats van desa-
pareixent, ja que les tasques que solien desenvolupar ara són substituïdes per 
les TIC (o enviades cap a tercers països). La concentració dels llocs de treball 
cap els extrems de la distribució ocupacional, afavorint les feines ocupades per 
treballadors d’elevat nivell de qualificació (universitaris) i les de baix nivell de 
qualificació, explicaria aquest procés de polarització. Tanmateix, aquesta teo-
ria ha rebut diverses crítiques. En primer lloc, s’argumenta que aquestes ocupa-
cions intermèdies no estan desapareixent, sinó que hi ha un procés de substitu-
ció de les tradicionals en el sector manufacturer per noves ocupacions 
intermèdies en el sector serveis que encara no “apareixen” correctament en 
les estadístiques. En segon lloc, cal veure com hi ha una certa contradicció en-
tre aquesta teoria de la polarització i les queixes dels empresaris sobre les difi-
cultats que tenen per trobar treballadors qualificats en aquestes ocupacions. 
En tercer lloc, es pot argumentar com la pròpia limitació de l’oferta d’aquestes 
qualificacions intermèdies empenyerien als empresaris a cobrir els llocs de tre-
ball amb individus amb un major nivell formatiu, emmascarant en certa mesura 
la seva demanda. De fet, si s’analitzen les projeccions de demanda futura de 
mà d’obra segons ocupacions, s’observa que la majoria del creixement esperat 
de l’ocupació es concentra a la categoria de “tècnics i professionals associats”. 
És discutible que aquesta categoria ocupacional no es pugui considerar, al-
menys per una part important de les subcategories que incorpora, del mateix 
tipus de les que tradicionalment s’han classificat com a semiqualificades.

En qualsevol cas, més enllà de la seva evolució, no cal perdre de vista el rol es-
tratègic que poden tenir aquestes ocupacions intermèdies en les estratègies 
de desenvolupament d’empreses i països i, per tant, la importància de l’FP en 
proveir una dotació adequada de treballadors amb aquestes qualificacions. La 
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literatura especialitzada ha posat de relleu que tant la productivitat de les em-
preses com la seva capacitat innovadora i d’especialització en productes d’alt 
valor afegit de molts països com, per exemple, Alemanya o Japó, es recolza en 
una mà d’obra molt ben formada en aquest segment d’ocupacions. No només 
en termes “estàtics”, sinó també en termes “dinàmics”, les qualificacions in-
termèdies juguen un paper fonamental. Analitzant l’evolució de països com 
Corea del Sud o Singapur, es pot plantejar que el desenvolupament d’un siste-
ma potent d’FP assegura un flux adequat de qualificacions intermèdies que es-
tan a la base de la consolidació d’una manufactura de valor afegit mig interna-
cionalment competitiva. A partir d’aquí es pot construir el trànsit del sistema 
productiu cap a sectors d’alt valor afegit i serveis complexos, on la formació de 
caràcter universitari té un rol més rellevant. En definitiva, la consideració que 
el canvi tecnològic impulsa els sistemes educatius a prioritzar la formació uni-
versitària en detriment de l’FP és discutible, tot i que efectivament impulsi a 
l’alça les necessitats d’elevats nivells de qualificació. L’FP ha de respondre amb 
millores de la qualitat, no perdent pes en les estructures educatives.

En tercer lloc, i estretament lligat al punt anterior, cal entendre bé que els efec-
tes del canvi tecnològic sobre el disseny dels llocs de treball depèn en certa 
mesura de la posició estratègica de l’empresa. La tecnologia és una variable 
“endògena”, fet que implica que les decisions sobre quines tecnologies intro-
duir a l’empresa i, especialment, com s’utilitzen, és una decisió estratègica de 
l’empresa que acaba tenint importants implicacions sobre quin tipus de treba-
llador es necessita i quines oportunitats d’aprenentatge a partir del seu ús es 
generen. El simple abaratiment i facilitat d’accés a les noves tecnologies no 
implica necessàriament que aquestes generin un gran increment de la deman-
da de treball altament qualificat. Dit en altres paraules, utilitzar una tecnologia 
no implica dominar-la i, en conseqüència, no es pot modificar ni transformar. 
Òbviament, la tipologia de qualificacions que es necessiten en cada cas (ús vs. 
domini) varia en quantitat i en grau de complexitat. En conseqüència, no po-
dem esperar que simplement “inundant” el mercat de treball de treballadors 
altament qualificats (modificant l’oferta de treball), les empreses variaran les 
seves posicions estratègiques i, per tant, canviaran el tipus de treballador que 
necessiten (modificaran la demanda de treball). De fet, és molt probable, tal 
com s’ha mencionat en el punt anterior, que les empreses necessitin consoli-
dar un tipus de treballador de qualificacions intermèdies per a fer les transici-
ons cap a tecnologies de producció i de producte més complexes. En aquest 
sentit, doncs, l’FP pot jugar un paper transformador cabdal, sempre i quan for-
mi als professionals de la manera adequada. Estratègicament pot tenir un pa-
per molt rellevant segons el grau de desenvolupament de les empreses, fet 
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que ens porta a considerar que a Catalunya hauria de jugar aquest rol de dina-
mitzador de la competitivitat i evolució de les nostres empreses.

En quart lloc, cal que tinguem molt present la importància de l’empresa com a 
espai de creació de qualificacions. Malgrat la presència d’alguns problemes 
metodològics per a poder aïllar l’impacte de l’activitat formativa en la produc-
tivitat i competitivitat de les empreses, sembla força establert que efectiva-
ment formar als treballadors té un impacte positiu sobre la seva productivitat. 
Tanmateix, una part important de les qualificacions dels treballadors (i de les 
organitzacions) es generen d’una manera tàcita i informal. És el que s’anome-
na learning-by-doing o learning-by-using. Quan els treballadors estan exposats a 
entorns creatius i canviants amb organitzacions del treball on es potencien 
processos de descentralització de decisions, cooperació en el treball i assump-
ció de riscos, les oportunitats per utilitzar les seves qualificacions es multipli-
quen i, en conseqüència, es generen processos d’aprenentatge. En una clara 
dinàmica de cercle virtuós, les activitats presents habiliten la possibilitat d’acu-
mular la capacitat de mantenir en el futur aquests processos d’aprenentatge. 
Des d’aquesta perspectiva de la importància de l’empresa com a espai d’apre-
nentatge, les modalitats de formació professional on una part d’aquesta es re-
alitza a l’empresa poden aportar qualificacions rellevants als estudiants. En ge-
neral, la implicació de l’empresa en els processos de definició de com ha de ser 
la formació és un element clau per a poder assegurar una FP de qualitat.

Finalment, voldria destacar, en gran mesura perquè és un tema que ha perdut 
centralitat en els actuals debats acadèmics i socials, el repte d’articular estratè-
gies que efectivament impulsin processos de lifelong learning ajustats a les ne-
cessitats dels treballadors i de les empreses. Pel que respecte als individus, cal 
un canvi de mentalitat per passar d’un model caracteritzat per una gran inver-
sió inicial en capital humà i adaptacions més aviat menors durant la vida labo-
ral, a un en el qual, sense segurament escurçar-se gaire a inversió inicial, caldrà 
reinvertir en formació moltes més vegades al llarg de la vida laboral. Les reper-
cussions sobre biografies vitals, estructuracions familiars o pautes de mobilitat 
ja estan començant a ser evidents. També cal millorar l’ajustament del marc 
institucional i laboral, que permeti més entrades i sortides del mercat de tre-
ball i que faciliti transicions no tan sols sectorials sinó també fins i tot ocupacio-
nals. Pel que respecte a les empreses, han de transformar la seva visió de la 
formació molt sovint reactiva i finalista, incorporant una més proactiva i desti-
nada a desenvolupar potencialitats més que no pas solucionar mancances. Cal 
encara en gran mesura encarar amb més contundència temes com el finança-
ment d’aquesta formació (empresa o treballador) o els conflictes d’interessos 
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entre l’empresa que voldrà formació més associada a la seva realitat (més es-
pecífica) i el treballadors que potser tindran una identitat més ocupacional 
(professional) i, per tant, altres interessos formatius més generalistes. Final-
ment, el sistema educatiu-formatiu, malgrat evidents esforços, encara és lluny 
del disseny institucional adequat. Habituat a treballar des d’una perspectiva de 
“producció en massa”, és a dir, generalista i introduint canvis molt lentament, 
està resultant complicat el canviar tant la tipologia docent com l’oferta educa-
tiva, sense oblidar els desajustos que apareixen per tal d’acomodar “client” 
que creixentment no és el tradicional jove, amb un bagatge formatiu limitat i 
una maduresa incipient. En aquest sentit, segurament és l’FP la que està tenint 
més dificultats per a realitzar aquest canvi. L’FP dual podria ser, en part, una 
resposta adequada a aquesta problemàtica.

3.  Elements essencials d’un sistema de formació professional 
dual:valoració de la situació a Catalunya

Existeix una abundant literatura que descriu en què consisteix un sistema de 
formació professional dual, sovint discutint-se les possibilitats d’implantació 
en diverses realitats nacionals. La idea del sistema (utilitzo descripció del siste-
ma “ideal” que no té per què observar-se en tots els llocs que apliquen un sis-
tema dual) és combinar la formació a l’empresa amb la desenvolupada a les 
aules d’un centre formal d’FP però amb una centralització del currículum que 
han de seguir tots els alumnes. En altres paraules, és una distribució de la for-
mació, no una separació de la formació (aprenentatge estructurat en el lloc de 
treball). Aquest currículum és definit conjuntament per les autoritats educati-
ves i els agents socials i té mecanismes preestablerts d’actualització. Les em-
preses han de superar certs filtres per a poder participar en aquest tipus de 
formació i estan subjectes a controls de la qualitat de la formació que es dona 
en el si de les seves instal·lacions. Aquesta característica i la inclusió en el currí-
culum de contingut formatiu de caràcter general asseguren que la transferibili-
tat dels coneixements adquirits és plena entre empreses. Finalment, un ele-
ment molt important és que el procés formatiu és avaluat de manera 
homogènia (tots els participants estan subjectes al mateix procés avaluatiu) i 
feta externament. Les empreses són responsables de l’èxit (o fracàs) i els 
“alumnes” tenen l’estatus d’ocupats, amb un salari assignat i una relació con-
tractual formal entre l’aprenent i l’empresa.

Els potencials beneficis que pot comportar l’FP dual també han estat àmplia-
ment debatuts. Partint de la discussió iniciada a Mañé (2017), a continuació, 

001-548 ponenciasEIX5.indd   191 24/07/2018   10:24:23



192

La formació dual: condicionants per assegurar el seu èxit

plantejaré els aspectes que considero més rellevants per tal de millorar el siste-
ma actual. No tractaré tots els potencials punts de discussió, sinó simplement 
una elecció personal, remetent a CETESC (2017) per a una exposició molt deta-
llada de tots els camps susceptibles de millora. En concret, doncs, voldria des-
tacar el següents aspectes.

1. Capacitat del sistema per atreure més estudiants i exercir una major pressió 
sobre el seu esforç d’aprenentatge: el sistema d’FP dual està reconegut com 
un mecanisme que aporta valor afegit tant a les empreses com als estudiants. 
El prestigi que té ajudaria a abordar la percepció social de baixa reputació de 
l’FP ja que pot ser percebut com a una millora del sistema actual. A més, és un 
sistema amb una baixa taxa d’abandonament ja que el cost de fer-ho és elevat 
(mala senyal). Això podria incentivar més estudiants a escollir aquesta opció i 
que aquests consideressin que cal preparar-se millor per entrar a l’ensenya-
ment. El sistema dual necessita d’estudiants preparats i motivats. Per tant, la 
seva funció de reducció o recuperació del fracàs escolar pot ser complicada o 
fins i tot contraproduent si es posa en perill la qualitat de l’aprenentatge que 
es realitza en el si del sistema. En conseqüència, caldria restringir les condici-
ons d’accés al sistema dual, tot i que per tal de mantenir l’equitat del sistema 
caldria majors inversions en evitar el fracàs escolar allà on es gesta: a l’educa-
ció primària. Tanmateix, en el curt termini caldria implementar algunes accions 
addicionals, entre les que destacaria: el desenvolupament d’un presistema de 
reciclatge que preparés a l’estudiant per a transitar posteriorment al sistema 
dual; preparar els treballadors actuals que vulguin reintroduir-se al sistema for-
matiu; plantejar programes específics de millora de les capacitats d’aprenen-
tatge dels joves que han abandonat prematurament els estudis reglats. Caldria 
adreçar tant la millora de les capacitats bàsiques d’aprenentatge com certa in-
troducció als entorns laborals. La major qualitat de l’alumnat i la millor forma-
ció provocaria un impacte positiu sobre la percepció de les empreses.

Complementàriament, caldria reforçar les accions informatives sobre les pos-
sibilitats formatives i els avantatges en termes laborals que pot aportar la for-
mació dual. A més, voldria suggerir que seria interessant coordinar aquesta in-
formació amb les accions per fomentar la idea d’aprenentatge al llarg de la 
vida i amb la necessitat d’involucrar les empreses com a responsables de part 
de la incorporació de capital humà en els treballadors. Addicionalment, caldria 
desenvolupar el sistema d’FP dual de tal manera que fora un model inclusiu en 
la línia de facilitar (si més no permetre) la continuació de l’itinerari formatiu de 
l’estudiant, bé sigui cap a altres modalitats de formació professional o cap a 
estudis universitaris. Cal observar que si es vol establir clarament el pont entre 
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sistema d’FP i universitat, cal contemplar el problema de la necessitat de millo-
ra en el nivell de formació acadèmica dels estudiants de l’FP reglada.

2. L’aprenentatge en el centre de treball és més rellevant pel desenvolupa-
ment de certes competències professionals: cal entendre que aquest sistema 
pot representar una millora general sobre la formació de l’estudiant. Tanma-
teix, el punt més fort és en la millora singular que es pot donar en certes com-
petències professionals per les quals la transmissió en una aula és molt compli-
cada o ineficient. De totes maneres, aquest punt fort del sistema no ha de 
treure importància a la formació rebuda en les aules, que per definició tindrà 
un component més genèric i teòric. Cal recordar que pot arribar a ser primordi-
al per un treballador haver rebut una bona base d’aprenentatge teòric general 
per a poder abordar exitosament processos futurs de reciclatge professional. 
De fet, els sistemes més recolzats en formació en aules podrien tenir algun 
avantatge en aquest sentit. Caldria, doncs, dissenyar molt bé la part formativa 
del sistema dual que s’imparteix a les aules, al mateix temps que s’assegura 
que la formació a l’empresa no té un component majoritàriament “específic 
d’empresa”, sinó més global d’ocupació i/o sector. Per aquesta raó esmenta-
da, el disseny centralitzat del currículum i imposat per tots els estudiants és 
tan important. A més, cal trobar un bon equilibri entre la capacitat de les em-
preses per a poder influir en la determinació del currículum i la protecció dels 
interessos dels alumnes en rebre una formació més transversal que els hi doni 
flexibilitat en el curt termini per inserir-se més fàcilment i en el mitjà termini 
per a poder moure’s horitzontalment dintre de famílies ocupacionals/sectori-
als com a mínim similars. Aquest equilibri ha de ser exercit pels agents socials 
representants dels treballadors. Així, un element clarament millorable del sis-
tema actual està en la línia d’incorporar els agents socials més representatius 
en la governança i el desenvolupament del model d’FP dual.

3. La formació en les empreses del territori contribueix a un millor ajust entre 
les competències dels graduats i les necessitats de les empreses: el sistema 
d’FP dual és la millor opció de disseny institucional per a tal de mantenir el cur-
rículum i els mètodes el més actualitzats possible. Això és així ja que és la ma-
nera d’articular l’FP en què més implicació han de tenir les empreses i més con-
tacte i capacitat de control del sistema tenen. Des d’aquesta perspectiva, és 
fàcil poder influir sobre el què i com s’ensenya. A més, per definició, és la ma-
nera d’intensificar el contacte dels estudiants amb la tecnologia més avançada 
(sempre i quan, de nou, el sistema estigui ben dissenyat). En aquesta línia és, 
per tant, important aprofundir en la visió que el model d’FP dual s’ha d’articu-
lar des d’una perspectiva territorial i sectorial, malgrat no podem oblidar que 
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cal garantir la coordinació (centralitzada doncs) dels consells territorials i sec-
torials. Al mateix temps, cal tenir molt present que la formació ha de ser ho-
mogènia entre tots els participants, independentment del centre o empresa 
en què desenvolupin la seva formació. Aquest fet és extremadament impor-
tant en la mesura que es pugui crear un “bé públic” (el treballador format) a 
l’abast de totes les empreses. La possibilitat de moure’s entre empreses amb 
uns coneixements fàcilment senyalitzats (reconeguts) a partir del títol dona-
ran gran força al sistema i incrementaran la pressió sobre els estudiants i les 
empreses en aportar el màxim esforç al procés formatiu. En conseqüència, la 
determinació curricular ha d’estar guiada i avaluada centralment per l’autori-
tat educativa, malgrat que la dinàmica específica d’elaboració els protagonis-
tes han de ser els centres formatius i els agents socials representants de tre-
balladors i empreses. En general, els agents socials haurien de tenir participació 
(coresponsabilitat per tant) en les tres fases principals del sistema:

1. Consensuar el currículum i quina part d’aquest es treballa en cada àmbit 
(centre docent i empresa).

2. Definició dels mecanismes de control respecte a si es compleix el dis-
seny curricular. En conseqüència, cal que formin part dels mecanismes 
de penalització si no és així.

3. Instruments i mecanismes d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes 
externs i validats segons criteris comuns per tots ells.

4. La participació en l’empresa facilita la transició entre escola i treball: en el 
sistema d’FP dual, l’estada prolongada de l’aprenent a l’empresa permet que 
s’estableixi una coneixença mútua entre l’empresari i el treballador que facilita 
resoldre els problemes d’informació que caracteritzen els processos d’empa-
rellament entre lloc de treball i treballador. A més a més, la possibilitat de 
conèixer bé un entorn laboral (en tots els seus nivells fins i tot els socials) millo-
ra la capacitat dels graduats en detectar oportunitats, en saber valorar i trans-
metre les seves competències i, en conseqüència, en l’encaix entre el treballa-
dor i el lloc de treball a partir del qual s’insereixi en el mercat de treball. En la 
línia de l’apuntat anteriorment quant a la necessitat de millorar la informació 
que té la societat del funcionament i bondat del sistema, caldria establir un 
sistema integrat d’informació, orientació i acompanyament de l’estudiant 
que el guiés en l’elecció de la formació i en la posterior inserció laboral. 
Aquest sistema no pot estar únicament dissenyat i dirigit des de les autoritats 
educatives, sinó que és essencial que els agents socials hi intervinguin molt ac-
tivament. Dos requisits semblen imprescindibles per a què aquest “mecanisme 

001-548 ponenciasEIX5.indd   194 24/07/2018   10:24:23



195

Ferran Mañé Vernet

d’informació i assessorament” tingui èxit: el sistema ha de tenir com a punt de 
referència l’estudiant i, per tant, cal que tingui una perspectiva individualitzada 
per adaptar-se a les característiques específiques dels alumnes; en segon lloc, 
caldrà tenir mecanismes (institucions o agents) que siguin capaços de poder 
recollir i sistematitzar informació sobre les necessitats actuals i futures de pro-
fessionals per sectors i territoris, per així poder portar a terme eficientment la 
tasca d’informació i assessorament.

5. El sistema dual necessitat de mecanismes d’avaluació potents i externs als 
agents implicats en la pròpia formació: és necessari desenvolupar uns mecanis-
mes d’avaluació de l’aprenentatge a les empreses que certifiquin que s’ha ajus-
tat el procés formatiu al definit al currículum i que l’aprenent ho ha incorporat 
correctament. Això, a més, ha de ser homogeni per a tots els aprenents dins 
d’un àmbit ocupacional concret. Malgrat no ho pugui semblar, per tal de poder 
assegurar un procés avaluatiu eficient, segurament el més important és la im-
plicació de les empreses en el sistema. Sovint es posa l’accent en la dificultat 
per a trobar empreses que s’avinguin a tenir aprenents en les seves plantilles 
quan, de fet, aquesta no és pas la dificultat més gran, si no que ho és la de tro-
bar empreses que estiguin disposades a seguir uns protocols determinats de 
formació i de control d’aprenentatge dels aprenents. De fet, la participació de 
les empreses en aquest sistema no és sinó una manifestació de la seva percep-
ció de la utilitat de la formació i de en quin grau consideren que són correspon-
sables (socialment parlant) del seu desenvolupament. Les empreses no hauri-
en de considerar que estan col·laborant amb les escoles d’FP, sinó que haurien 
de veure’s elles mateixes com “escoles”. En la nostra realitat empresarial, con-
siderant la baixa inversió mitjana en formació que es realitza, segurament cal-
drà un gran esforç en facilitar la transició de les empreses cap a estratègies 
més formatives, més que no pas en transformar el sistema educatiu. En aquest 
sentit, serà important situar a l’empresa en el centre del discurs de millora del 
sistema de formació professional. Caldrà desenvolupar accions que permetin a 
les empreses reconèixer que necessiten desenvolupar estratègies diferents i 
que aquestes demanen canvis estructurals i no tan sols ajustaments a realitats 
preexistents. Per a poder fer això calen moltes accions complementàries entre 
elles, però especialment cal el lideratge de la pròpia empresa assumint un rol 
actiu en els processos de canvi. Més enllà de la necessària acció de caràcter es-
tructural d’informar i discutir amb el món empresarial com transitar cap a es-
tratègies recolzades en el coneixement, segurament seria molt beneficiós una 
política de comunicació que detectés i divulgués les bones pràctiques (les bo-
nes empreses) en l’àmbit de la formació dual. A partir d’aquestes es podrien 
establir protocols d’actuació i de com es podrien anar resolent els problemes 
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que es presenten en aquest tipus de formació. Òbviament, caldria incorporar 
aquesta informació en el disseny de l’estructura institucional del sistema dual.

6. Assumint que les empreses transiten cap a sistemes productius en què la for-
mació és part indispensable de l’estratègia competitiva (de fet, la qualificació 
dels treballadors), la implantació amb èxit d’un sistema dual pot demanar una 
inversió elevada i sostinguda en el temps de recursos per a cobrir els costos de 
les empreses associats a formar aprenents, especialment en les pimes. De fet, 
s’ha comprovat que la dimensió de l’empresa és un element diferencial quant a 
les possibilitats d’implantar un sistema dual. Fins i tot en països amb llarga tradi-
ció en aquest tipus d’articulació del sistema d’FP, la implantació en sectors do-
minats per empreses de reduïda grandària és molt difícil. En aquest sentit, es 
posen de relleu certs límits de la formació dual, però al mateix temps troben un 
clar reflex de la necessitat del treball conjunt dels agents socials, el sistema for-
matiu i l’administració en crear espais de col·laboració i aconseguir la “grandà-
ria” necessària, per exemple, a partir d’aproximacions territorials o sectorials.
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Abstract

We study whether parental education affects the choice of tertiary education in 
Spain. We analyze two qualitative characteristics of the university studies: the length 
of the program and its academic prestige. We identify for which individuals parental 
background matters the most. For the choice of a long program, parental back-
ground changes the most likely outcome for students with low grades in the aca-
demic track and those with excellent grades in the vocational track. Regarding the 
prestige of the program, parental background matters the most for the worse per-
forming boys and the girls with rather good grades in the academic track.
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1. Introduction

The literature on intergenerational mobility has for long recognized the impor-
tance of education as the key intermediate factor (Breen and Jonsson 2005; 
Erikson and Goldthorpe 2002; Kerckhoff 1995; Kerckhoff 2001). The main find-
ings resulting from this research are that there is a large increase in education-
al mobility, which, in time, facilitates also the class mobility across generations. 
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Results, however, are not uniform across countries and have been demon-
strated to depend on the country’s structure of schooling and its influence on 
transitions between levels of education for different social origins (Muller and 
Karle 1993). In light of this evidence, special attention has to be paid not only 
to the probabilities of attaining certain levels of education conditioned on the 
social origin as advanced by the Mare model (Mare 1981), but also to the prob-
abilities of attaining a certain type of education within a given level.

Another result of the literature is that parental background influences tend to 
fade as transitions to higher levels of education are concerned (Raftery and 
Hout 1993; Shavit and Blossfeld 1993). Several hypotheses have been advanced 
to explain the waning family background phenomenon. In the Life Course Per-
spective (LCP) Muller and Karle (1993) claimed that students at later transitions 
are less dependent on their parents in financial and cultural terms. This per-
spective cannot be really embraced in Spain. Especially strong family ties char-
acterize the Spanish society and so the life course perspective would not hold 
in Spain for cultural reasons. The alternative hypothesis named Maximally 
Maintained Inequality (MMI) claims that parental effects lose strength in edu-
cational mobility equations because education is highly subsidized by govern-
ments and enrollment rises so fast that lower social classes are progressively 
included into levels of education previously closed for them (Raftery and Hout 
1993). This situation is much more plausible in Spain given its spectacular de-
mocratization of education (especially tertiary education in recent decades). 
There is, however, empirical evidence that Spanish social mobility is still limited.

The hypothesis that we want to test in this paper is called the Effectively Main-
tained Inequality (EMI) advanced by Lucas (Lucas 2009; Lucas 2001). According 
to this theory, the effects of parental background manifest across successive 
transitions not only through the odds of making a particular transition, but 
also through qualitative differences within each transition. These qualitative 
differences can take form of choosing one particular track over another or one 
type of school over the other. We hypothesize that at tertiary transitions in 
Spain, parental influences manifest not so much through the likelihood of mak-
ing that transition, but rather through the qualitative differences associated to 
this transition in terms of educational program qualities. We analyze two qual-
itative characteristics of the university studies: the length of the program and 
its academic prestige.

We can distinguish between long and short programs in the Spanish universi-
ties during the 2000s. They differed in several qualitative aspects apart from 
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the years of study they required. The long program, which was called Licencia-
tura (4-year studies), gave access to doctoral studies. Moreover, it was gener-
ally regarded as more prestigious by the labor market and on average offered 
more and better job opportunities than the short program (called Diplomatu-
ra, 3-year studies). In some occupations, it was actually required by law to have 
a degree from a long program (Engineering, Law, Medicine...).

We look also at the academic prestige of the study program reported by indi-
viduals five years after graduation. This variable measures to what extent the 
program attended by graduates was regarded as prestigious and thus, would 
give them better chances for a good employment.

The rest of the paper is organized as follows. The next section sketches the 
historical context in the Spanish educational expansion and provides motiva-
tion why one would like to concentrate on the tertiary rather than secondary 
transition in order to test EMI. We also provide some basic statistics on the 
demographic situation in Spain and briefly discuss gender and immigrant situa-
tion. Section 3 presents the data and analytical methods used for each of the 
two analyses: program length and academic prestige. Finally, sections 4 and 5 
present and discuss results respectively.

2. Historical context of the modern Spanish education system

Modern Spanish education system known today is a product of years of evolu-
tion rather than a product of revolution. Changes applied to the education sys-
tem came through a series of reforms that could be traced back as much as to 
the middle ninetieth century and the Public Instruction Act (Ley de Instrucción 
Pública). It was the first comprehensive education law in Spain. In fact, this law 
laid the basis for all the later laws in Spain. It promoted and reinforced creation 
of private, most often Catholic, primary and secondary schools, which exist un-
til today and are regarded as offering high quality, prestigious education. The 
Public Instruction Act made for the first time a strong point on the introduc-
tion of sciences into secondary education, which fostered the acquisition of 
technical skills by Spanish elites. It has to be recognized that until roughly the 
death of General Franco, Spanish education system above the primary level 
was largely an elite system. During the major part of the twentieth century 
(until late sixties) university education was largely a question of a much select-
ed elite rather than the massive phenomenon known today. The expansion of 
tertiary education started with the General Act on Education and Financing of 
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Educational Reform (Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa, LGE), a short-lasting reform (EURYDICE 2009b; Perotti 2007).

Secondary level expansion

The secondary education in Spain ceased to be elitist much earlier than the ter-
tiary. Already the Constitution of the Second Republic proclaimed in 1931 provid-
ed basis for free and compulsory primary education. Later, in 1953, the dictatori-
al regime reformed the secondary education finishing its elitist position and 
introduced the possibility for studying it at two levels: elementary (up to 14 years 
of age) and higher (up to 16 years). At that time, the pre-university course was 
also introduced (later changed into university orientation course (COU – Curso de 
Orientación Universitaria)). It is then when we can already talk about the expan-
sion of the secondary education. However, the real expansion occurred with the 
introduction of the General Act on Education and Financing of Educational Re-
form in 1970 (Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa) 
which established free and compulsory education for everyone aged 6 to 14 and 
laid several legislative provisions for an improvement of the quality of education 
for all pupils. The following reforms that occurred in the decade of eighties were 
characterized by the same aim – expansion of the secondary education, and con-
stant improvement in its quality. The Act on the Right to Education approved in 
1985 provided a basis for publicly funded private schools which were supposed 
to increase the access to quality secondary education even more (EURYDICE 
2009b). All these legislative efforts found their culmination in the Act on the 
General Organization of the Education System (Ley Orgánica de Ordenación Gen-
eral del Sistema Educativo, LOGSE) issued in 1990. LOGSE extended free and com-
pulsory education until age 16, entailing primary (Educación Primaria) and lower 
secondary (Educación Secundaria Obligatoria, ESO) education. At present the sec-
ondary education in Spain can safely be called universal (EURYDICE 2009a). Par-
ticipation rate in the secondary education (jointly ISCED 2 and ISCED 3) reached 
almost 100% (97%) for the population of 15-year-olds in 2006 in Spain. For the 
16-year-olds, the participation rate falls to some 93%. Majority of secondary level 
students are enrolled in academic programs. The ratio for the total population is 
57.5% in favor of academic schooling vs. vocational education. For male popula-
tion the ratio falls to 54% in academic tracks while for females it grows to almost 
60%. Participation rate in secondary education falls to 70% after the age of 16 
(end of compulsory education), which is similar to the average for the whole Eu-
ropean Union (EU-27). It must be noted here that despite the universality of the 
secondary education in Spain today, the dropout rate from the compulsory sec-
ondary education is extremely high, reaching over 30% of all pupils at that level.
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Massive tertiary level

Given the universality of the secondary education one gets to ask what is the 
participation rate in tertiary education in today’s Spain. In tertiary levels, there 
has occurred a very similar, though much delayed, trend as in secondary edu-
cation. Participation rate in tertiary education in Spain grew seven times the 
size of that in the early sixties. In 2008 over 45% of women and 30% of men 
aged 20 were enrolled in tertiary education. Even more striking are the figures 
of new enrollments compared to the 18-year-old population in Spain. The par-
ticipation at this age group grew from 21% in early eighties to over 55% in the 
end of nineties (Mora, Garcia-Montalvo and Garcia-Aracil 2000). In the age 
group 25-34, the population ratio holding tertiary degree to the whole popula-
tion in Spain is 39%. Slightly lower ratio can be found for the active population 
which is 29% for the year 2007.

Tertiary level expansion roots

To arrive at this participation levels the Spanish tertiary education has under-
gone several groundbreaking changes over the last decades. The process of 
reforming tertiary education can be traced back to early seventies when the 
General Act on Education and Financing of Educational Reform (Ley General de 
Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa) introduced new rules of 
access to university. All pupils willing to enroll in the university had to pass 
from then on an entry exam after accomplishing three years of higher second-
ary education (Bachillerato Universal y Polivalente, BUP) and a one-year univer-
sity orientation course (Curso de Orientación Universitaria, COU). Meanwhile 
the upper secondary education was controlled by the secondary school; the 
university preparatory course’s curriculum was set by universities but still 
taught by the institutes of secondary education. The 1970 law organized the 
university system as well. It introduced formally the three cycle system which 
existed until very recently, with first cycle studies being 3-years long and lead-
ing to a title of Diplomatura, or longer 4-year title Licenciatura, second cycle 
studies usually lasting 1-2 years and awarding titles of Licenciatura, and finally 
graduate third cycle programs awarding advanced degrees (doctorate).

The key change for the organization of tertiary education in Spain was the in-
troduction of the Act on University Reform (Ley de Reforma Universitaria, LRU) 
in 1983. It changed several things about university organization giving it, above 
of all, the long-demanded autonomy in establishing new curricula. This was 
also the first law to abandon the old financing system assigned to full profes-
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sor positions and shifted it towards the students enrollment numbers (EURY-
DICE 2009b; Mora and Vidal 2000; Perotti 2007). Under the new system, uni-
versities could enroll more students, create new curricula and introduce 
certain flexibility in assessment rules. This opened a wide avenue for mass ter-
tiary education for the first time in the history of Spain. This law was reinforced 
with the provisions of the Act on the General Organization of the Education 
System (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE) in 
1990. The main contribution of this law to mass tertiary education was estab-
lishing that higher vocational education became considered higher non-univer-
sity education thereafter. The massive inflow of students into the tertiary sys-
tem called for the need of establishing some quality rules in the tertiary sector. 
This has been brought by the Act on Universities (Ley Orgánica de Universi-
dades, LOU) from December 2001. Apart from a further strengthening of the 
university autonomy and the introduction of the National Agency for Quality 
Assessment and Accreditation (ANECA), LOU expanded also the influence of 
local autonomous governments on university financing. All these changes led 
to a rapid and massive expansion of the tertiary education in Spain (Vidal 
2003). While in 1982 there were 31 universities in Spain (5 private and 26 pub-
lic), there were already 71 universities in 2005, 23 of which were private. Such 
increase shows best the magnitude of the tertiary level expansion in Spain 
during the last two decades.

Given the massive participation in the secondary education and extremely high 
levels of enrollment in the tertiary levels (short and long programs), we be-
lieve it is most interesting to test the Effectively Maintained Inequality hypoth-
esis with respect to the tertiary level of education. At the secondary level, 
though, it could also be tested taking into account types of tracks and private/
public school distinctions. These differences, however, most likely would re-
flect more internal Spanish migrant status than social origin per se (Recaño 
Valverde and Roig Vila 2003). We decide to concentrate on tertiary level educa-
tion transitions and their qualitative dimension. The REFLEX data offers us un-
precedented quality of information on qualitative aspects of educational pro-
gram, which allow testing EMI hypothesis in much greater depth than other 
data sets currently available for Spain.

3. Data and Methods

To analyze whether the effectively maintained inequality theory applies to the 
choice of tertiary level studies in Spain, we use REFLEX data. A detailed de-
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scription of the REFLEX survey is available at Allen and Van der Velden (2007). 
This survey consists of information on individuals who graduated in 1999/2000 
and were interviewed five years later in 2005. We have detailed information on 
their graduate studies, their parental level of education and their personal 
background. All this information is available for 3,522 individuals in Spain.

Parental background is described by the level of education of the father and 
the mother of the respondent. Each of these variables has four levels: 1-with-
out studies, 2-primary education, 3-secondary education and 4-tertiary educa-
tion. We also created a variable that collects the highest level of education at-
tained by parents.

We perform two types of analysis. First, we estimate the effect of parental 
background on the probability to study a short vs. long program. As men-
tioned above, this distinction does not only refer to number of years of study, 
but it has a qualitative aspect as well. Graduates from short programs have no 
access to doctoral studies and generally have more limited job opportunities 
than graduates from long programs especially in Spain (Mora, Garcia-Montal-
vo and Garcia-Aracil 2000). We perform a logistic estimation and using predict-
ed probabilities check whether the most likely outcome changes due to paren-
tal background.

Second, we analyze a qualitative dimension within each type of program. We 
have information on six qualitative characteristics of the study program at the 
tertiary level. The respondent was asked to what extent the program was gen-
erally regarded as demanding, was academically prestigious, was vocationally 
oriented, had a broad focus, employers were familiar with the content and 
there was freedom in composing own program. Estimation analyses reveal 
that only Prestige depends on the parental education level. Therefore, our fur-
ther analysis concentrates exclusively on this characteristic. We define Pres-
tige as a three-category variable (converted from a five-category scale). We 
perform ordered logistic estimations to learn whether parental background 
changes the choice of studies of their offspring in terms of this qualitative vari-
able. We run the analysis by level of education: diplomatura (lower tertiary, 
3-year studies) and licenciatura (higher tertiary level, 4-year studies).

Table 1 reports the descriptive statistics of the variables per sample. Above 60% 
of graduates studied a long program. Moreover, the average prestige of long 
programs (‘Licenciatura’) is slightly higher than that of short programs (‘Diplo-
matura’). We observe a better parental background for the ‘Licenciatura’ sam-
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ple, suggesting that parental education will influence the choice between long 
and short program. Similarly, those who chose long program have on average 
higher grade in secondary education than those who studied a short program.

As for gender, there are no significant differences across samples. Around 64% 
of the graduates are female. The highest difference is in the track of secondary 
education. Those who followed a vocational track are more likely to study a 
short program. This is due to the tracking system itself that restricts the access 
of these students to some long programs.

Table 1. Descriptive statistics

Variable Whole sample ‘Diplomatura’ 
sample

‘Licenciatura’ 
sample

Mean Std. 
Dev.

Mean Std. 
Dev.

Mean Std. 
Dev.

Long program 0.601 0.490 0 0.000 1 0.000

Prestigious program 2.014 0.828 1.847 0.803 2.124 0.825

Father’s education level 2.646 0.966 2.453 0.905 2.775 0.984

Mother’s education level 2.444 0.885 2.268 0.824 2.560 0.905

Highest parental education level 2.792 0.945 2.590 0.912 2.926 0.944

Female 0.645 0.479 0.653 0.476 0.639 0.480

Vocational track 0.086 0.280 0.169 0.374 0.031 0.174

Grade in secondary education 2.861 0.926 2.646 0.822 3.005 0.963

Number of observations 3522 1406 2116

4. Results

4.1. Long vs. short program

We first study whether parental background influences the choice between 
long and short university program. Table 2 reports the logistic estimation coef-
ficients of the probability of studying a long program. In model 1, we include 
father’s education level. Model 2 includes instead the highest level of educa-
tion of the parents, while model 3 includes both the education level of father 
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and mother. Apart from parental education, we control for gender, track of 
secondary education (vocational vs. academic) and ability (average grade in 
secondary education). All these variables have a significant effect on the 
choice of study program. Results are as expected. Females and students that 
followed the vocational track in secondary education are less likely to gradu-
ate from a long program, while higher ability and parental education increase 
chances of studying a long program.

Table 2. Table of coefficients for a logistic estimation. Dependent variable: 
Long program (1=long, 0=short).

(1)
Long program

(2)
Long program

(3)
Long program

Female -0.118 -0.128* -0.128*

(t) (-1.54) (-1.67) (-1.66)

Vocational track -1.870*** -1.858*** -1.850***

(t) (-12.64) (-12.54) (-12.49)

Grade in secondary educ. 0.483*** 0.476*** 0.473***

(t) (11.30) (11.14) (11.03)

Father’s education 0.276*** 0.184***

(t) (7.14) (3.79)

Highest parental education 0.296***

(t) (7.51)

Mother’s education 0.165***

(t) (3.07)

Constant -1.437*** -1.508*** -1.563***

(t) (-8.77) (-9.05) (-9.23)

N 3522 3522 3522

AIC 4339.3 4333.8 4331.8

BIC 4370.1 4364.6 4368.8

R-squared_mz 0.151 0.153 0.155

t statistics in parentheses, * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01.
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Results in Table 2 reveal that parental background influences the probability of 
studying a long program. However, we need to resort to predicted probabili-
ties to confirm that this effect is strong enough to change the most likely out-
come for particular individuals.

Figure 1. Plot of predicted probabilities of studying a long program by 
parental background. Cases where EMI is satisfied

a. Academic track in secondary education and average grade ‘pass’.
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b. Academic track in secondary education and average grade ‘good’.
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c. Vocational track in secondary education and average grade ‘excellent with 
honors’.

 

.3 

.35 

.4 

.45 

.5 

.55 
Pr(Long program) 

1 2 3 4 
Highest parental education 

Male Female 
Parental education: 1-without studies, 2-primary education, 3-secondary education and 4-tertiary 
education. Crossing the 0.5 line implies a change in the most likely outcome.

Figure 1 shows the three cases that were found to confirm the effectively 
maintained inequality thesis (Lucas 2001). In the rest of the cases, parental 
background did not change the most likely outcome of individuals. To com-
pute predicted probabilities we used the estimation that includes the highest 
level of education of parents (Model 2).

As it becomes clear from the predicted probabilities, parental education helps 
those individuals with low grades in secondary education that studied an aca-
demic track and those individuals with best grades in secondary education that 
followed a vocational track. Consider, for instance, a male who followed an 
academic track in secondary education and has an average grade of ‘good’ 
(Figure 1b). If none of his parents has any studies, he is more likely to study a 
short program (probability of studying a long program 0.44, vs. probability of 
studying a short program 0.56). In contrast, had one of his parents secondary 
or tertiary education, then he would most likely study a long program (proba-
bility of studying a long program 0.59 and 0.65 respectively).
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4.2. Prestige of the program

In this section, we test whether parental education influences the choice of an 
academically prestigious program within short and long university programs 
respectively. We estimate ordered logistic equations separately by each type 
of program. Table 3 reports the coefficient estimates for three different speci-
fications. In model 1, we include father’s education level. Model 2 includes in-
stead the highest level of education of the parents, while model 3 includes 
both the education level of father and mother. As before, we control for gen-
der, track in the secondary education and ability.

Results reveal that parental educational background is important only for the 
‘licenciados’ group. Moreover, model 1 is preferred as indicated by the Akaike’s 
and Bayesian information criteria. Therefore, if parental background matters 
in choosing an academically prestigious program, it occurs in higher tertiary 
education (long program). Moreover, father’s education level (model 1) is the 
main determinant of this effect.

Next, we compute the predicted probabilities for different individuals to find 
out those cases where parental background is strong enough to change their 
most likely outcome. We do so for the ‘Licenciatura’ sample only, since estima-
tion results show that parental background does not explain prestige of the 
program in the ‘Diplomatura’ sample. We compute predicted probabilities us-
ing model 1, which is the best one according to Akaike’s and Bayesian informa-
tion criteria.

Tables 4 and 5 report predicted probabilities of attending an academically 
prestigious program as a function of father’s education and for all combina-
tions of gender and average grade from secondary education. Table 4 consid-
ers the probabilities for an individual who followed an academic track in sec-
ondary education, while Table 5 reports the probabilities for an individual from 
a vocational secondary track. Recall that these probabilities are all referring to 
the sample of ‘Licenciados’ (the long program graduates).
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Table 3. Table of coefficients for an ordered logistic estimation.  
Dependent variable: Academically prestigious program  

(three levels: low, medium, high prestige)

Short-program 
(diplomatura)

Long-program (licenciatura)

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

Female -0.89*** -0.89*** -0.897*** -0.472*** -0.48*** -0.47***

(-8.36) (-8.37) (-8.40) (-5.52) (-5.57) (-5.52)

Vocational track -0.200 -0.182 -0.183 -0.436* -0.456** -0.436*

(-1.45) (-1.32) (-1.32) (-1.89) (-1.98) (-1.89)

Grade in secondary educ. 0.374*** 0.372*** 0.368*** 0.340*** 0.341*** 0.340***

(5.94) (5.90) (5.83) (7.69) (7.70) (7.67)

Father’s education 0.0434 -0.0150 0.142*** 0.148***

(0.77) (-0.21) (3.41) (2.79)

Highest parental education 0.0863 0.103**

(1.55) (2.39)

Mother’s education 0.107 -0.0111

(1.39) (-0.19)

Constant cut1 0.0905 0.204 0.172 0.136 0.0480 0.128

(0.39) (0.88) (0.72) (0.76) (0.26) (0.69)

Constant cut2 1.601*** 1.716*** 1.684*** 1.468*** 1.377*** 1.460***

(6.84) (7.24) (6.96) (8.01) (7.34) (7.75)

N 1406 1406 1406 2116 2116 2116

AIC 2947.2 2945.4 2947.3 4496.6 4502.5 4498.5

BIC 2978.7 2976.9 2984.0 4530.5 4536.4 4538.1

MZ R2 0.0758 0.0772 0.0773 0.0541 0.0513 0.0541

Brant χ2 1.812 1.613 2.110 5.840 6.427 6.593

Brant p-val. 0.770 0.806 0.834 0.211 0.169 0.253

t statistics in parentheses * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01, McKelvey & Zavoina’s R2 reported, cutoff 
points tested for not overlapping.
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Table 4. Predicted probabilities of attending an academically prestigious 
program (Academic track, ‘Licenciados’ sample)

Grade in 
secondary 
educ.

Father’s 
education

Prestige levels of study program

high medium low high medium low

Male in Academic track Female in Academic track

1
‘Pass’

No studies 0.27 0.31 0.41 0.19 0.28 0.53

Primary 0.30 0.32 0.38 0.21 0.29 0.50

Secondary 0.33 0.32 0.35 0.24 0.30 0.46

Tertiary 0.36 0.32 0.32 0.26 0.31 0.43

2
‘Good’

No studies 0.34 0.32 0.34 0.25 0.31 0.45

Primary 0.38 0.32 0.30 0.27 0.31 0.41

Secondary 0.41 0.31 0.28 0.30 0.32 0.38

Tertiary 0.44 0.31 0.25 0.33 0.32 0.35

3
‘Very good’

No studies 0.42 0.31 0.26 0.31 0.32 0.37

Primary 0.46 0.30 0.24 0.35 0.32 0.33

Secondary 0.49 0.29 0.21 0.38 0.32 0.30

Tertiary 0.53 0.28 0.19 0.41 0.31 0.27

4
‘Excellent’

No studies 0.51 0.29 0.20 0.39 0.32 0.29

Primary 0.54 0.28 0.18 0.43 0.31 0.26

Secondary 0.58 0.26 0.16 0.46 0.30 0.24

Tertiary 0.61 0.24 0.14 0.50 0.29 0.21

5
‘Excellent 
with honors’

No studies 0.59 0.25 0.15 0.47 0.30 0.23

Primary 0.63 0.24 0.14 0.51 0.29 0.20

Secondary 0.66 0.22 0.12 0.55 0.27 0.18

Tertiary 0.69 0.20 0.11 0.58 0.26 0.16

Underlined the most likely outcome. Bolded where the most likely outcome changes with parental 
background.

Bolded in Table 4 are all those combinations of gender and secondary average 
grade from an academic secondary track that give support to the EMI hypoth-
esis. Parental background changes the most likely outcome for males with 
lowest grade in secondary education. Notice for instance that the most likely 
outcome for this individual when his father has no studies is to attain a low 
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prestige program (probability 0.41). Had his father had tertiary education, his 
most likely outcome in terms of program prestige would be a highly presti-
gious program (with probability 0.36). In the case of females, parental back-
ground changes the most likely outcome when they have ‘very good’ grade 
from their secondary education.

Figure 2 plots the predicted probabilities for these two types of individuals. Re-
sults show that male who followed an academic track in their secondary educa-
tion and have an average grade ‘Pass’ from those studies benefit from having a 
father with tertiary education. While the most likely outcome is studying a low 
prestige program for those individuals with father’s education lower than tertia-
ry, those whose father has tertiary education are more likely to study an aca-
demically prestigious program. In the second plot from Figure 2 we observe that 
those females from an academic track who have ‘Very good’ as average grade in 
secondary education will most likely study a highly prestigious program as long 
as their father has at least primary education. The differences in predicted prob-
abilities grow with father’s education. In contrast, those females whose father 
has no studies have more chances to end up in a low prestige study program.

Figure 2. Plots of predicted probabilities for those from academic track 
where EMI is satisfied.

 

.25 

.3 

.35 

.4 

.45

1 2 3 4 
Father's educa�on

Low pres�ge  Medium pres�ge  
High pres�ge  

Male,  

Grade in secondary educ=’Pass’  

.25

.3 

.35

.4 

1 2 3 4 
Father's educa�on  

Low pres�ge  Medium pres�ge
High pres�ge  

Female,  

Grade in secondary educ=’Very good’  

Father’s education: 1-without studies, 2-primary education, 3-secondary education and 4-tertiary 
education.

Table 5 reports the predicted probabilities to study a prestigious program for 
those individuals who followed a vocational track. We observe that parental 
background changes the most likely outcome for males with average grades 
‘Good’ and ‘Very good’ in the secondary education. In the case of females, the 
same happens when they have ‘Excellent’ grade in secondary education. Note, 
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however, that females with lower grades who followed a secondary vocation-
al education are not affected by father’s education in their chances for aca-
demically prestigious program. This can be an artifact of gender socialization 
roles apparently still existent in Spain.

Table 5. Predicted probabilities of attending an academically prestigious 
program (vocational track, ‘Licenciados’ sample)

Grade in 
secondary 
educ

Father’s 
education

Prestige levels of study program

high medium low high medium low

Male, Vocational track Female, Vocational track

1
‘Pass’

No studies 0.19 0.28 0.52 0.13 0.23 0.64

Primary 0.22 0.3 0.49 0.15 0.25 0.6

Secondary 0.24 0.31 0.45 0.17 0.26 0.57

Tertiary 0.27 0.31 0.42 0.19 0.28 0.53

2
‘Good’

No studies 0.25 0.31 0.44 0.17 0.27 0.56

Primary 0.28 0.32 0.4 0.2 0.28 0.52

Secondary 0.31 0.32 0.37 0.22 0.3 0.49

Tertiary 0.34 0.32 0.34 0.24 0.31 0.45

3
‘Very good’

No studies 0.32 0.32 0.36 0.23 0.3 0.47

Primary 0.35 0.32 0.33 0.25 0.31 0.44

Secondary 0.39 0.32 0.3 0.28 0.32 0.4

Tertiary 0.42 0.31 0.27 0.31 0.32 0.37

4
‘Excellent’

No studies 0.4 0.32 0.28 0.29 0.32 0.39

Primary 0.43 0.31 0.26 0.32 0.32 0.35

Secondary 0.47 0.3 0.23 0.36 0.32 0.32

Tertiary 0.51 0.29 0.21 0.39 0.32 0.29

5
‘Excellent 
with honors’

No studies 0.48 0.3 0.22 0.37 0.32 0.31

Primary 0.52 0.28 0.2 0.4 0.32 0.28

Secondary 0.55 0.27 0.18 0.44 0.31 0.25

Tertiary 0.59 0.26 0.16 0.47 0.3 0.23

Underlined the most likely outcome. Bolded where the most likely outcome changes with parental 
background.
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Figure 3 displays the predicted probabilities for those cases from the vocation-
al track where EMI is satisfied. In contrast to the previous results, parental 
background changes the most likely outcome for those individuals with rather 
high average grade in secondary education when they studied vocational 
track. We observe that, in general, those males with ‘Very good’ average grade 
get to prestigious programs unless their father has no studies, in which case 
they get to low prestigious studies. For those males who obtained a ‘Good’ 
average grade in secondary education, only those with highly educated fathers 
will be slightly more likely to graduate from highly prestigious programs. In the 
case of females results show that those with ‘Excellent’ grade whose father 
has at most primary education will most likely study in a low prestige program, 
while those whose father has secondary or tertiary education will be more like-
ly to study in a highly prestigious program.

Figure 3. Plots of predicted probabilities for those from vocational track 
where EMI is satisfied
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5. Conclusions

Spain has seen a large educational expansion in the last decades, which has 
also occurred in tertiary education since the Act on University Reform (Ley de 
Reforma Universitaria, LRU) in 1983. In 2008 over 45% of women and 30% of 
men aged 20 were enrolled in tertiary education. Notwithstanding the increase 
in the access to university experienced during last decades, we have found 
that equality of opportunities is hindered by the influence of parental back-
ground on the choice of tertiary education program. Understanding the role of 
parental background is especially important in Spain given that more than 47% 
of parents have at most primary education.

We analyze two educational choices: long vs. short program and prestige of 
the program. Our results show that those individuals with better-educated 
parents are more likely to choose a long program. Moreover, among those 
who chose a long program, having better educated parents, leads to more 
chances to study in an academically prestigious program.

In order to investigate the strength of the parental influence on educational 
outcomes of individuals, we compute predicted probabilities and find that for 
some cases parental background changes the most likely outcome of individu-
als from short to long program and from low to high prestige tertiary program. 
These results support the effectively maintained inequality thesis of Lucas 
(2001).

Our results show that parental education is a strong determinant of studying a 
long program for those individuals with low grades from academic secondary 
track as well as for those with high grades from vocational secondary track. 
With regards to prestige of the program, when individuals followed the aca-
demic secondary education track, parental background changes the most like-
ly outcome for those males with the lowest grades and for those females with 
‘Very good’ grade. In the case of those who studied the vocational track in sec-
ondary education, parental background strongly influences their program 
prestige for males with ‘Good’ or ‘Very good’ grades and for females with ‘Ex-
cellent’ grade in secondary education.

The optimist side from our analysis is that ability (measured as average grade 
in secondary education) also has an important role in explaining the choice of 
study program. Those with best grades are always more likely to study a highly 
academically prestigious program.
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After the Bologna process, all undergraduate degrees last 4 years in Spain. 
Nowadays there is the introduction of new degrees that last 3 years. We be-
lieve that the results of this paper shed some light on the implications it might 
have on educational mobility.
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Resum

La universitat té una dimensió com a organització molt important; unes funcions so-
cialment i econòmicament decisives, com són la formació i la creació de coneixe-
ment, la transferència, la valorització i el compromís social, i, per tant, uns reptes de 
present i de futur de primer nivell. Les dades disponibles constaten una molt notable 
resposta qualitativa i quantitativa de la universitat catalana que la situen, en la majo-
ria dels àmbits, en els primers llocs entre les universitats espanyoles. Tanmateix ens 
hem de preguntar si la seva contribució respon suficientment al conjunt de requeri-
ments de la demanda i si està suficientment preparada, o s’està preparant pel futur. 
La resposta a aquestes dues qüestions és menys afalagadora i orienta la reflexió en 
la direcció de la necessitat del canvi i de la capacitat per emprendre una reforma. Di-
versos elements de caràcter institucional i cultural són barreres a la transformació 
que faria falta. En una visió optimista, la universitat acabarà reaccionant per si matei-
xa. Però també pot ser que només canviï i de forma parcial, forçada per la pressió de 
l’entorn.

1. Introducció

La universitat és molt important per al desenvolupament econòmic i social. 
Aquesta afirmació es desprèn de dos factors. Primer, per la consideració de la 
importància per al desenvolupament econòmic i social de l’àmbit d’activitat en 
què la universitat dedica els seus esforços i del volum dels seus efectius. Se-
gon, per l’àmbit en què desenvolupa la seva activitat. Si l’àmbit de la seva tasca 
és considerat com a fonamental per bastir un sistema productiu sòlid i compe-
titiu i una societat més justa i el nombre d’efectius és significatiu, podrem asse-
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gurar que la universitat és una peça clau per al desenvolupament econòmic i 
social i, per tant, digna d’estudi i d’atenció preferent.

Per arribar a concloure que la feina que fa la universitat a Catalunya és impor-
tant, ens preguntarem sobre si l’àmbit d’actuació de la universitat, és a dir, si el 
que fa, és rellevant per al desenvolupament econòmic i social i, especialment, 
si ho és per crear les bases sobre el qual aquest desenvolupament es constru-
eix.

2. Elements per l’anàlisi

2.1. La dimensió del sistema universitari català

La importància de la formació, en les seves diferents dimensions, com a fona-
ment del desenvolupament és reconeguda, i també ho és la creació i gestió del 
coneixement. La formació i la creació i gestió del coneixement són feines de la 
universitat. Tanmateix, per a poder ponderar la seva importància caldria fer al-
guns números. Darrerament s’han fet estudis de qualitat manifesta en la direc-
ció de calcular la contribució de la universitat a l’economia catalana. És de des-
tacar l’estudi encarregat per l’ACUP sobre el tema (Suriñach i Duro, 2017), en el 
qual es mostra la significativa importància de la universitat per al desenvolupa-
ment. Tanmateix, hem preferit per al nostre propòsit fer servir un argument 
heurístic que és el de mostrar el nombre d’efectius de la universitat per demos-
trar de la seva importància per al desenvolupament. Segur que és menys com-
plet i té menys rigor, però pensem que és alhora més directe i explicatiu, i per 
la seva magnitud ens permet garantir primer la qualitat científica de les conclu-
sions i, per altre, mostrar la necessitat imperiosa d’aprofitar les seves capaci-
tats. Dit d’una altra manera, mostrant la magnitud dels efectius, també mos-
trem la necessitat d’aprofitar-los. No calculem el que aporten, sinó que 
mostrem de forma heurística la significació del que podrien aportar a més a 
més de les xifres de la seva activitat.

Els efectius en capital humà

En el quadre 1, 2, 3 i 4, podem observar els efectius de la universitat alumnes i 
professors a Catalunya i també algunes ràtios significatives. Possiblement, el 
que cridi més l’atenció és el nombre d’alumnes i el nombre de professors en 
relació amb el total de la població. El total de la suma és de gairebé 230.000 
persones.
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De fet, gairebé 1 de cada 33 catalans són alumnes o professors universitaris. Si 
a aquestes xifres hi afegim els 10.000 efectius corresponents al personal d’ad-
ministració i serveis, la xifra passa a 240.000, és a dir, un 3,2% de la població ca-
talana.

Taula 1. Matrícula de grau a Catalunya

Matricula de 
Grau a 

Catalunya

Total Matriculats/ 
població

% de 
dones

% de 18 a 
21 anys

% de 
més de 
25 anys

% de alumnes de 
procedència 
estrangera

173.903 2.35% 54,0 58,9 13,1 6,0%

Font: Fundación C. Y. D. (2017).

Taula 2. Matrícula de màster a Catalunya

Matrícula
de Màster a 
Catalunya

Total Matriculats/ 
població

% menys 
de 25 
anys

% de 
més de 
30 anys

% alumnes 
procedència 
estrangera

dels quals el % 
de procedents 

d’Amèrica 
Llatina i Carib 

són

25.241 0,34% 43,4 24,2 34,3% 52,3%

Font: Fundación C. Y. D. (2017).

Taula 3. Matrícula de doctorat a Catalunya

Matrícula
de Doctorat a 

Catalunya

Total Matriculats/ 
població

% menys 
de 25 
anys

% de més 
de 30 
anys

% alumnes 
procedència 
estrangera

dels quals el % 
de procedents 

d’Amèrica 
Llatina i Carib 

són

10.234 0,13 9,8 52,8 36,6% 47,4%

Font: Fundación C. Y. D. (2017).

Taula 4. Personal Docent i Investigador (PDI) a Catalunya

PDI curso 2015-2016
Cataluña

Total PDI Rati PDI/població 2015 (mils)

20.343 2,75%

Font: Fundación C. Y. D. (2017)
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Si ens fixem en el nombre d’estudiants que cada any acaben els seus estudis a 
la universitat, les xifres també són força significatives: 30.700 estudiants es 
graduen a l’any, 12.500 obtenen el títol oficial de màster i 2.800 llegeixen la tesi 
doctoral. És a dir, un total de 46.000 alumnes esdevenen graduats en els dife-
rents nivells a les universitats catalanes.

En els quadres 5, 6 i 7 es mostra el detall que caracteritza aquests graduats.

Taula 5. Estudiants de grau que acaben els estudis de grau a Catalunya

Estudiants de 
grau que 
acaben

els estudis
a Catalunya

Total Ràtio titulats/
població 2015 

(milers)

% de 
dones

% de 
menys 
de 25 
anys

% de més 
de 30 
anys

% de alumnes de 
procedència 
estrangera

30.737 4,16 57,8 72,4 7,4 4,6

Font: Fundación C. Y. D. (2017).

Taula 6. Estudiants de grau que acaben els estudis de màster a Catalunya

Matrícula
de màster a 
Catalunya

Total Ràtio titulats/
població 2015 

(milers)

% de 
dones

% de 
menys 
de 25 
anys

% de més 
de 30 
anys

% d’alumnes de 
procedència 
estrangera

12.555 1,70 55,0 44,7 20,9 31,5

Font: Fundación C. Y. D. (2017).

Taula 7. Estudiants de grau que acaben els estudis de doctorat a Catalunya

Matrícula
de doctorat a 

Catalunya

Total Ràtio titulats/
població 2015 

(mils)

% de 
dones

% de 
menys 
de 25 
anys

% de més 
de 30 
anys

% d’alumnes de 
procedència 
estrangera

2.813 0,380 51,1 17,4 27,9 31,2

Font: Fundación C. Y. D. (2017).

En total, el nombre de graduats universitaris sobre la població catalana gira al 
voltant del 30%. Tota aquesta feina la universitat la du a terme en 49 campus, 
169 centres, 368 departaments, 488 graus, 896 màsters i una oferta de 214 
programes de doctorats.
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Els efectius de la recerca i la innovació

En l’àmbit de la recerca, les Universitats catalanes, entre el 2011-2015, han pro-
duït un total de 81.700 publicacions. Entre el 2006 i el 2016, es van sol·licitar 687 
patents nacionals participades per universitats catalanes i en el període 2006-
2015, 289 sol·licituds de patents internacionals PCT presentades a l’OEPM. En-
tre el període 2006-2015, es registren 245 participacions universitàries catala-
nes en projectes d’R+D individuals i en cooperació (PID) aprovats pel CDTI.

Segons l’estudi d’en Suriñach i Duro (2017), abans relacionat: “El sector de re-
cerca que s’ha analitzat està comprès pels centres CERCA, la xarxa de centres del 
CSIC a Catalunya, grans infraestructures de recerca (BSC i Sincrotró Alba), centres 
tecnològics, parcs científics i tecnològics i diversos centres de recerca mèdica. El 
conjunt del sistema públic d’educació superior a Catalunya i el conjunt del siste-
ma públic d’R+D+I català van generar l’any 2015 una facturació de 5.714 M€ (15,7 
M€ diaris), que suposa una contribució al PIB de 3.660 M€ (1,7 % del PIB total a Ca-
talunya). Addicionalment, van generar unes rendes salarials de 2.081 M€ i van 
contribuir a crear o mantenir 60.313 llocs de treball (equivalents a temps com-
plet). A més, fruit de l’existència del SiCUP i el sistema públic d’R+D+I de Catalu-
nya es van generar 3.660 M€ de PIB, la qual cosa representa una contribució de 
l’1,7% al PIB de Catalunya. Aquest efecte es va generar directament (2.210 M€) i 
també indirectament i de manera induïda (1.450 M€)”.

Per bé que el SiCUP (Sistema Català d’Universitats Públiques) té un abast més 
gran que el de les universitats, ja que inclou a més a més de les universitats la 
resta de centres de recerca, bona part d’aquests centres tenen el seu origen 
en les universitats o estan directament o indirectament relacionats amb ella, 
aquest és el cas del BSC, Barcelona Super Computer Center, les xifres són prou 
explícites de la importància de les universitats per la Innovació a Catalunya.

En resum, l’observació de les xifres dels efectius tant en termes de capital 
humà implicat, com de la docència i els seus resultats en termes de titulats com 
els de la recerca per les seves publicacions i també les xifres relacionades amb 
la innovació, ens porta a concloure que a Catalunya la importància quantitativa 
de la presència i activitat de la universitat és, sens dubte, notable.

2.2. La funció de la universitat

Què fa la universitat? A què es dedica? La universitat, principalment es dedica a 
crear coneixement de forma organitzada, l’emmagatzema, i el difon amb la 
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formació dels seus estudiants, publicant-lo, valoritzant-lo i transferint-lo. És a 
dir, la universitat forma a bona part de la joventut, incrementa l’estoc científic i 
tecnològic, i ajuda a innovar. També innova directament, a través de la seva 
activitat de patentar, crear empreses i acollint part de l’ecosistema proactiu en 
els parcs científics i tecnològics.

Per posar un exemple, en l’àmbit social, la universitat, com a lloc de convi-
vència, pot ser una eficaç transmissora de valors cívics i meritocràtics. Ens 
podríem estendre també als àmbits de la igualtat d’oportunitats, de la soste-
nibilitat, de la millora de l’àmbit urbà, etc. Tanmateix, per al nostre propòsit, 
que només pretenem mostrar que la universitat ha de tenir una consideració 
social i política important, aquesta definició del que fa la universitat pensem 
que és suficient. A continuació, detallem una mica més les funcions princi-
pals.

La formació

És conegut el discurs recurrent sobre la importància dels recursos humans 
d’un territori per al desenvolupament econòmic i social i consegüentment de 
la formació. Ja hem dit que la universitat es dedica precisament a aquesta 
feina, que és considerada com la seva primera missió. La universitat forma 
els seus estudiants, però, ha de professionalitzar-los? Tanmateix, el rol de la 
universitat en la professionalització dels seus estudiants és un discurs d’ac-
ceptació recent, que ha estat discutit i que hem hagut d’esperar la consolida-
ció de Bolonya per al seu reconeixement generalitzat. Tanmateix, la contri-
bució de la universitat al benestar a través de la seva acció sobre els recursos 
humans té diverses dimensions i no convé aturar-se només en una interpre-
tació reduccionista de la importància que les titulacions universitàries res-
ponguin a la necessitat de professionalització dels alumnes; especialment 
quan aquesta adequació s’interpreta en el sentit que les titulacions han de 
respondre a les necessitats concretes i immediates d’un sector de l’activitat 
econòmica.

Que la universitat ha d’estar molt interessada per les necessitats dels ocupa-
dors, tant privats com públics, es desprèn de la simple observació de les xifres 
de la matrícula i del nombre de titulats, com veurem tot seguit, però l’anàlisi 
d’aquestes necessitats dels ocupadors ha de ser més ambiciós, ha de venir 
complementat pel conreu d’altres fruits esperables de la formació tècnica i hu-
manística; d’una atenció a les competències relacionades amb el comporta-
ment i als valors socials i, finalment, a la cultura entesa com “allò que la socie-
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tat pensa que es pot fer i allò que pensa que no s’ha de fer” en el món laboral i 
en els comportaments cívics.

És en aquest punt on la tasca de la universitat va més enllà de la transmissió 
d’informació i de coneixement estructurat. Es tracta de crear en el campus un 
entorn social compromès, professional i meritocràtic en el qual l’alumne antici-
pi el que s’espera d’un ciutadà responsable, i a l’ensems adquireixi unes com-
petències i uns coneixements que el capacitin per a la vida laboral en el sentit 
més ampli possible.

Formar el capital humà en totes les seves accepcions és important per al 
desenvolupament econòmic i social d’un territori i la universitat gràcies al con-
cepte campus pot, a més a més, cobrir totes les seves dimensions.

La creació de coneixement, la transferència i la valorització

Si ens preguntem si aquesta tasca és important per al futur econòmic i social 
del país, hem de recórrer a la literatura i preguntar-nos quin és el paper del co-
neixement en el desenvolupament.

Se’ns diu, i ho comprovem cada dia, tant en l’àmbit econòmic com en la nostra 
vida quotidiana, que ens estem endinsant en un nou paradigma econòmic que 
considerem “la Quarta Revolució Industrial”1, fruit d’una veritable revolució 
tecnològica que fins fa poc només intuíem, i a la qual, fins a finals del segle XX, 
li vàrem donar el nom de “l’Economia del Coneixement”. Se’ns diu que el co-
neixement organitzat, com a creador de l’estoc científic, tecnològic i com a su-
port de la innovació, és la condició necessària del progrés.

La creació de coneixement és una de les tasques de la universitat, de fet es con-
sidera com la seva segona missió2. Arreu del món, aquesta funció és d’una im-
portància quantitativa notable i reconeguda per la societat i els “Policy Makers” 
(Moretti, 2012). L’aportació a la ciència de la universitat és substantiva.

1. Hi ha una gran quantitat de literatura sobre la revolució industrial 4.0, només cal llegir el prò-
leg del llibre Mega Tech Technology in 2050 (2017) per adonar-nos de la magnitud del canvi 
que s’albira.

2. De fet, malgrat la creació de coneixement per part de la universitat, està considerada com la 
segona missió, aquesta consideració no té una intenció ordinal. Abans de difondre el coneixe-
ment, aquest s’ha de crear i, per tant, la recerca i la reflexió i l’adquisició del coneixement és 
la condició d’una bona docència.
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Mes enllà dels elements quantitatius de la seva aportació, la singular forma 
com la universitat combina la llibertat d’aproximació al descobriment i la inven-
ció és molt adequada per al progrés dels àmbits territorials de la seva influèn-
cia. Kevin Kelly, en el seu llibre New Rules for the New Economy (Kelly, 2009), 
ens diu que en els temps en què vivim “La riquesa no s’assoleix perfeccionant 
allò conegut, sinó aproximant-se de manera imperfecta al desconegut i aquest, 
precisament és el camp de joc on millor es mou la universitat”.

És de general acceptació que el coneixement organitzat, com a creador de l’es-
toc científic, tecnològic i com a suport de la innovació, és la condició necessària 
del progrés. Un cop creat el coneixement, un coneixement que per bé que ori-
entat per les polítiques científiques i pels contractes de recerca amb el sistema 
productiu és força lliure, sovint esdevé patentat i utilitzat per la creació d’em-
preses anomenades spin-off3. Part de l’activitat de recerca organitzada, les 
spin-offs i unitats de recerca, departaments d’R+D d’empreses i institucions, i 
instituts públics i privats de recerca estan hostatjats als parcs científics i tecno-
lògics de les universitats, produint innovació i, sovint, punta de llança de la cre-
ació de nous clústers productius4. Fenòmens de l’anomenada cross fertilisation 
(sinergies i projectes comuns) són freqüents i encara és més freqüent l’atrac-
ció de talent i la creació de xarxes globals base necessàries per un creixement 
d’alt valor afegit.

Conseqüentment, la societat, les empreses i l’espai de suport s’han adonat 
que, per recórrer amb èxit el trajecte del desenvolupament econòmic i social, 
necessàriament vinculat al coneixement, necessiten, cada cop més, d’un vell 
company de viatge, que no és altre que la universitat. D’aquí la importància 
que la universitat pugui gestionar de la millor manera possible les seves tres 
missions: la formació, la investigació i la relació compromesa amb la societat i 
el sistema productiu5.

3. La distinció entre spin-off i sard-up és aquí significativa. S’entén per spin-off la creació d’una 
empresa fruit de la recerca de la universitat i, per tant, dins de la cadena de valor de la seva 
activitat. Les sard-up són empreses creades per als col·lectius universitaris sense un origen 
directe amb la seva activitat investigadora i, per tant, no vinculades a la seva cadena de valor.

4. Geography of Jobs, Enrico Moretti, 2012.
5. La importància de la universitat sobre el desenvolupament regional com a àmbit d’estudi de 

la ciència és relativament recent. No és fins a finals del segle XX que, amb els treballs d’en J. 
Goddard, especialment en un estudi encarregat i publicat per l’OCDE, aquest àmbit del saber 
agafa volada. GODDARD, J. (1998). Universities and Regional Development: an Overview.
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2.3 Els desafiaments de futur

L’establiment dels reptes de futur és per naturalesa una tasca complexa i de 
resultat incert. Resulta, però, inevitable fer aquest exercici d’anàlisi, en tant 
que el que podem donar per cert és que els canvis i les exigències de futur se-
ran profunds i intensos. En una sessió al Harvard Faculty Club dissenyada i con-
duïda -per en Xavier Marcet– es tractava d’anar una mica més lluny en la direc-
ció de l’evidència d’una nova revolució industrial perfectament identificable i a 
la qual la universitat, que hi té i hi tindrà un paper molt significatiu, no pot obvi-
ar. A la sessió es van plantejar les següents preguntes que pensem que reflec-
teixen el tipus de desafiament als quals s’enfrontaran en el futur les nostres 
universitats.

Taula 8. Preguntes sobre els desafiaments del futur

1.- En un món que dobla l’accés al coneixement cada any, quins continguts s’han 
d’estudiar? Per què els organismes d’acreditació de cada país perpetuen els programes 
nascuts d’un món enciclopèdic que va deixant d’existir?

2.- En un món on la capacitat d’analitzar dades creix exponencialment, és possible fer 
docència, recerca o administrar una universitat sense tenir en compte el Big Data?

3.- La intel·ligència artificial ha vingut per fer més intel·ligents als humans i millorar l’estoc 
tecnològic. Com la utilitzarem a la universitat? Com la posarem al servei de l’aprenentatge 
i a consolidar la relació home - learning machine (LM) com una competència 
imprescindible?

4.- Els nous titulats competiran amb els robots. Bona notícia, caldrà formar-los per a 
alguna cosa més que rutines manuals i intel·lectuals. Com ho farem? Com facilitem que 
cada un construeixi competències que tendeixin a ser úniques?

5.- La realitat virtual té un alt potencial d’aplicació en l’aprenentatge com acaba de 
demostrar l’última innovació de Nintendo, Pokémon Go. Com introduir a la docència de la 
universitat les noves tecnologies?

6.- La nostra època està marcada per la complexitat. Venim d’una etapa definida per la 
complicació. La complicació produeix problemes a resoldre. El complex produeix 
paradoxes. Formem gent per a un món complicat quan el que es trobaran els nostres 
alumnes és un món complex. Com resoldrem aquest gap?

7.- El nostre entorn d’informació i coneixement és exponencial. Per resoldre aquests 
contextos de volums inabastables de coneixement, cal reforçar competències diferents. 
Per això insisteixen tant en el coding en algunes universitats dels EUA, o per això insistim 
tant alguns en la necessitat de formar gent que sigui capaç de construir grans síntesis 
amb gran agilitat. Encara hi ha massa alumnes que continuen confonent una síntesi amb 
un resum.
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8.- Tots admetem que els titulats de la universitat van a tenir una vida professional molt 
líquida. Treballaran per a altres com empleats, seran freelance, emprenedors o híbrids 
entre aquestes situacions. Van a viure en el canvi. Però, no és una contradicció que els 
que els formen siguin gent d’una sola experiència professional? És bo tenir universitats 
amb gent que no viurà mai aquesta tensió professional que viuen la resta de treballadors i 
que viuran els seus alumnes? És bo tenir institucions amb tan poca renovació del seu 
talent? L’estancament pot ser meritocràtic?

9.- El món és global, però la universitat és local. Comencen a proliferar solucions 
d’universitat global com el conegut model de Minerva. Davant d’això, què faran les 
ANECA de torn? Tallar-se les venes? No. Resistiran com l’últim mohicà. Però això és bo? No 
hauríem de deixar ja aquesta concepció local en un món de MOOC que tan sols està al 
principi?

10.- Des de fa anys vam escoltar la cançó de la triple1 hèlix, que fora de dos o tres 
ecosistemes d’innovació, no ha donat resultats enlloc. No hauria de ser hora ja de 
plantejar que aquesta relació cal repensar-la del tot? No hauríem de posar gent a fer 
transferència en les dues direccions que realment vegi en això un valor diferencial?

La universitat s’enfrontarà, com totes les organitzacions, a entorns d’alta dis-
rupció. Les seves governances, tan influïdes per col·lectius molt instal·lats i 
molt resistents al canvi, permetran adaptar la universitat al món que ens ve, o 
començaran a proliferar iniciatives tipus Singularity University que res tenen a 
veure amb les universitats tradicionals? Dit d’una altra manera, aquesta univer-
sitat actual tan instal·lada té realment capacitat d’innovar?

3. Diagnòstic

3.1. Plantejament

Als apartats 2.1 i 2.2 hem ofert arguments per mostrar la importància qualita-
tiva i quantitativa de la universitat per al desenvolupament, és a dir, hem ar-
gumentat que si afegim el pes dels molt notables efectius a la importància 
per al desenvolupament de l’àmbit d’activitat en el qual treballa la universi-
tat, conclourem que la universitat és un dels fonaments del desenvolupa-
ment a tot arreu i també a Catalunya. L’anàlisi dels resultats en aquest propò-
sit, en el qual no hi ens aturarem massa estona, ens portaria a conclusions 
també positives. Tant l’estudi ja mencionat dels professors Suriñach i Duro i 
els informes recurrents de la Fundación CyD, per citar-ne un de recent especí-
fic per a Catalunya, i els de la Fundació CYD que ens permeten la traçabilitat 
en la comparació de les universitats catalanes amb les universitats de totes 
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les CA espanyoles i els resultats acumulats, ens mostren un panorama força 
encoratjador.

La universitat catalana sembla, per tant, més ben posicionada per afrontar els 
desafiaments de futur, que hem mencionat a l’apartat 2.3, que la de la resta de 
les universitats de les CA Espanyoles. Però, és realment així? o bé és només que 
en el moment present els indicadors d’eficiència són millors? Per altra part, res-
pon la universitat catalana efectivament a la demanda? És a dir, són les xifres 
sobre la universitat catalana, totalment o parcialment, les que el sistema pro-
ductiu/social necessita?

Per respondre a les dues preguntes necessitaríem plantejaments diferents als 
que hem fet fins ara, de fet són dues preguntes que provenen d’imaginar esce-
naris complementaris i, en algunes parcel·les, diferents o contradictoris. En tot 
cas són dues preguntes pertinents i d’una importància notable.

Tanmateix, encara hi ha una tercera pregunta que pensem que encara ho és 
més d’important. Si arribéssim a la conclusió que la resposta a les dues pregun-
tes és que la universitat catalana, malgrat els indicadors d’excel·lència, no té al 
100% capacitat real de respondre efectivament a les necessitats de la demanda, 
ni tampoc té capacitat de fer amb continuïtat els canvis necessaris per prepa-
rar-se per a un futur ple de reptes, ens hauríem de preguntar per què, i aques-
tes són les preguntes rellevants. Si amb el nostre output no responguéssim su-
ficientment a la demanda ni amb els nostres recursos i organització ens 
estiguéssim preparant per al futur i en fóssim conscients, què ens ho impedeix? 
Quines barreres ens immobilitzen? Després, tot seguit, hauríem de pregun-
tar-nos: que hauríem de fer per posar-hi remei? Per tant, és substantiu consta-
tar fins i a quin punt la universitat no respon a la demanda ni es prepara per als 
reptes del futur i detectar què ens impediria prendre les decisions necessàries 
per a corregir-ho.

És clar que aquestes darreres preguntes tenen difícil resposta. Com mesurar 
l’adequació a la demanda? i, quins són els canvis necessaris per aconseguir-la? i 
quins són els reptes de futur més significatius i probables? i quins recursos i 
quina organització ens permetrien adequar-nos progressivament als reptes del 
futur detectats? No són preguntes que no semblen fàcils de respondre. Tan-
mateix, ben mirat, la resposta a aquestes preguntes de procediment no tenen 
una resposta tan difícil com pugui semblar. Probablement ens conformaríem 
en saber que si reforcéssim la capacitat de decisió de la universitat i la seva au-
tonomia amb uns objectius clars i amb recursos adequats, la universitat catala-
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na ja emprendria per si sola els canvis necessaris per preparar-se pel futur i per 
respondre amb eficàcia a la demanda sense renunciar a la seva essència. En tot 
cas, de moment, plantejarem alguns fets i algunes hipòtesis sobre les que cal-
drà, si més no, reflexionar-hi.

3.2. L’adequació a la demanda

De fet, fins ara, ens hem entretingut en demostrar la importància de la univer-
sitat pel desenvolupament gràcies a dos factors, la pertinença de la feina que 
fa en relació amb el desenvolupament i per la seva dimensió, és a dir, pels seus 
efectius. Hem vist que, efectivament, la feina que fa la universitat, el seu camp 
d’acció, està directament relacionada amb el desenvolupament i que els efec-
tius a disposició i els outputs de les universitats, en aquest cas les catalanes, 
confirmen la seva importància. Però, a una resposta clarament positiva a les 
preguntes sobre si la universitat catalana és important per al desenvolupa-
ment econòmic i social del país, hem afegit tres preguntes inquietants i una 
pregunta afegida conseqüència de les tres primeres. Les preguntes són, fins a 
quin punt la universitat respon a la demanda, (amb les matisacions que cal-
guin), si està preparada i preparant la resposta als reptes del futur, i si no és 
així, per què? La pregunta derivada del “per què?” és un altre per què? I: com 
ho arreglem? Per aclarir els rerefons de les preguntes i activar algunes sospi-
tes, farem algunes reflexions complementàries.

Des d’un punt de vista de causalitat, la missió de la universitat moderna hauria 
de ser la creació i acumulació del coneixement i d’aquí se’n despendria la sego-
na missió, que seria la transmissió dels coneixements, és a dir, la formació, i 
després vindria una tercera missió que seria la transferència i la valorització. 
En aquesta seqüència, el discurs convencional sobre la feina de la universitat 
deixa sense espai prou delimitat la missió de la responsabilitat social de la uni-
versitat. Ara bé, és un fet que la universitat té aquesta quarta missió que té 
moltes cares i que una d’elles és la transmissió de valors i que està íntimament 
lligada a la segona missió, que, en ordre cronològic, és la formació i una altra 
colla de compromisos que tenen a veure amb el medi ambient, la igualtat 
d’oportunitats, la transparència, la participació, etc. En molts casos, la tercera 
missió s’entén com la “necessària connexió amb la societat”, pressuposant 
que aquesta interpretació inclou tot el contingut relacionat amb la responsabi-
litat social. Tot i així, aquesta interpretació no és prou clara i sovint no és prou 
inclusiva. En tot cas, en tota aquesta reflexió hem de tenir present que hi ha 
un conjunt de tasques que es demanen a la universitat i van més enllà de la 
docència, de la recerca i de la transferència, i formen part de la seva missió 
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general i que s’han d’incloure amb la necessària focalització a la demanda i a la 
resposta de futur.

El discurs tradicional o la literatura a l’ús, és a dir, la seqüència de les missions a 
les quals estem acostumats, ens presenta tres missions i en una altra seqüèn-
cia. El discurs tradicional ens diu que la primera missió és la formació, la segona 
recerca i la tercera és la relació amb la societat. Aquesta classificació té raons 
històriques, ja que la recerca formalitzada i organitzada és més recent que la 
formació i també, segurament, perquè el primer lloc atribuït a la formació res-
pon al fet que la formació es considera que té més importància relativa per a la 
societat que les altres dues. És un fet que hi ha universitats que no fan massa 
recerca i la seva formació és prou reconeguda, etc. Tanmateix, per bé que per 
al nostre discurs aquesta digressió no és indiferent, deixarem aquesta discus-
sió per a una altra ocasió i acceptarem la classificació convencional i parlarem 
de la docència o la formació com a primera missió de la universitat, de la recer-
ca com a segona missió i de la transferència la relació amb la societat com la 
tercera6.

Més amunt, en parlar de la formació com un dels àmbits d’actuació de la uni-
versitat, hem considerat que l’objecte de la formació universitària és contribuir 
a la creació de ciutadans de profit. D’això, segons Plató, ja en parlava Aristòtil i 
ell advertia a qui els jutjaven del difícil que era. Per aquest propòsit caldria a la 
universitat fer efectiva la formació en valors, la lògica, el criteri, etc. La forma-
ció que ofereix la universitat també té un altre propòsit: es tracta d’oferir als 
alumnes, en la gran majoria dels casos, una preparació de base, general i tam-
bé específica, en proporcions diverses, per preparar-los per a una professió. 
Tanmateix, en general, la universitat, en la seva estructura actual, actua com si 
l’objectiu fos molt més modest. La formació de forma desigual, i més o menys 
coordinada, s’ofereix en paquets de coneixement i arriba fins on arriba. És 
doncs, ens hem de preguntar, la realitat de la pràctica docent de la universitat 
una resposta insuficient a la demanda social? No estem preguntant-nos si la 
pràctica docent és bona o dolenta o fins a quin punt la transmissió de coneixe-
ment és de baixa o alta qualitat, sinó fins a quin punt s’ajusta als que la dema-
nen en sentit ampli, ja siguin els estudiants, els ocupadors públics o privats, les 
exigències de futur i de contingut més social, tant en el present com en el que 
sigui raonablement possible, en un futur previsible.

6. No cal aprofundir massa per advertir que la primera i la segona missió també tenen, especial-
ment la primera, un component de resposta i connexió amb la demanda notabilíssima.

001-548 ponenciasEIX5.indd   229 24/07/2018   10:24:25



230

La importància de la universitat per al desenvolupament i la necessitat d’una reforma

Per altra part, l’organització de la universitat tendeix progressivament a la 
classificació dels ensenyaments en àmbits científics i en professions més o 
menys establertes, i, sovint, tot una mica barrejat. Analitzats els resultats 
obtinguts, no podem dir que la universitat està pensada per formar professi-
onals amb una gran concreció. Tanmateix, els experts en el tema i, fins i tot, 
els aficionats saben que formar en una professió no és senzill. Els coneixe-
ments, competències, habilitats, capacitats a adquirir, actituds front la feina 
i valors, per citar algunes de les característiques necessàries per a una pro-
fessió, no són fàcils de definir ni de formar. La pròpia definició de l’àmbit 
d’una professió no és una tasca fàcil. Si una universitat es preguntés com 
formar als seus estudiants per capacitar-los per l’exercici d’unes professi-
ons, molt probablement el problema proposat no tindria una única resposta 
ni, per tant, una solució pedagògica clara. Entre d’altres dificultats es troba-
ria amb problemes de procediments i en transversalitats diverses, i també 
en la trampa del generalista i de l’especialista, etc. Un dels problemes més 
difícils de resoldre en aquest àmbit és el de distingir en l’acte d’ensenyar en-
tre la informació i el coneixement, entès el coneixement com el fonament 
de la capacitat d’acció, per no parlar de la formació en valors i formar en les 
competències intangibles tals com l’esperit emprenedor i la cultura de la in-
novació.

Per altra part, cal tenir en compte que no tot es pot resoldre a l’aula i amb una 
bona coordinació, l’aula no ho és tot. S’ha de comptar amb l’entorn universita-
ri, és a dir, no es pot predicar una cosa i fer viure els estudiants en un ambient 
que no sigui coherent amb el que es predica. Per tant, en un plantejament pro-
actiu, s’ha de tenir en compte la possibilitat de la creació d’un entorn merito-
cràtic al campus de la universitat on els estudiants finalment hi acaben vivint 3, 
4, 5 o 6 anys.

És aquesta la manera d’observar i perfilar el perímetre de la “demanda”? Res-
pon la universitat a aquesta demanda en l’àmbit de la formació? Té la universi-
tat una organització que respongui a aquesta necessitat? Està orientada a 
aquests propòsits? No és aquest finalment l’objectiu de creació de ciutadans i 
de professionalització que se li demana? No ens posem negatius ni crítics sense 
analitzar les dificultats del propòsit, però no hem d’oblidar que en tot cas cal 
entretenir-se en avaluar la importància de les conseqüències futures d’aquest 
hipotètic incompliment.

La Sra. Montserrat Álvarez, en la ponència presentada en aquest Congrés, i a la 
qual hem tingut prèviament accés, després d’una anàlisi rigorosa i completa de 
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la formació universitària de Catalunya i el seu mercat de treball7, a més a més 
de reforçar les dades i la tendència positiva, els indicadors que ja comentàvem 
amb anterioritat, arriba entre d’altres a les següents conclusions:

• Catalunya està ben dotada, en perspectiva internacional, de graduats 
superiors; la seva dada, atenent a la població de 25 a 64 anys amb titula-
ció superior, era del 38,6%, vuit punts per sobre de la UE-28 i de 20 dels 
seus 28 països.

• Les persones amb més formació superior obtenen millors resultats al 
mercat de treball respecte a aquells amb un nivell inferior d’estudis (més 
taxa d’activitat i ocupació, menys taxa d’atur, més guanys pel seu treball 
o millors condicions de treball i contractació, com més jornades a temps 
complet i indefinits).

Aquestes dues conclusions, que hem escollit entre les que presenta la ponèn-
cia entenen que son suficient per reforçar les dades que hem aportat anterior-
ment referides a la importància quantitativa dels efectius de la universitat en la 
tasca de la docència, i ens tranquil·litzen en el nostre judici en relació amb la 
qualitat de l’ensenyament universitari.

La ponència presentada per la Sra. Álvarez va mes enllà de les dades i de la 
seva comparació amb d’altres entorns geogràfics i en relació amb d’altres col-
lectius que han cursat d’altres nivells del sistema educatiu o que ni tan sols els 
han superat. S’atura també en estudiar la informació disponible en relació amb 
l’adequació a la demanda utilitzant treballs de l’AQU i d’altres.

Pel que fa a les competències, atenent a aquelles que es consideren més im-
portants per al treball, la informació subministrada per l’AQU posa de relleu 
que els dèficits més elevats respecte al nivell de formació que mostraven els 
graduats recents, segons els ocupadors se centrava en la capacitat per a pren-
dre decisions i en la capacitat per a resoldre problemes, en la responsabilitat 
en el treball i en la capacitat per a aprendre. És a dir, en competències compor-
tamentals. La informació també ens adverteix sobre la disfunció entre el que 
es forma i el que es necessita en el tema recurrent de les llengües estrangeres, 
tema sobre el qual insisteixen les grans empreses.

7. Nom de lo de la Álvarez.
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Ens diu la Sra. Álvarez, en l’àmbit normatiu, també aventura mesures a prendre 
per millorar l’ocupabilitat, és a dir, instruments que caldria tenir en compte i 
sobre les que hi ha força unanimitat, que “són importants en el moment actual, 
però que esdevindran absolutament claus en l’entorn futur de l’economia digi-
tal”. En resum, les mesures són: “enfortir i fomentar més les pràctiques a em-
preses per part dels estudiants als últims anys de carrera; que els ocupadors (em-
preses i institucions) participin de manera habitual en l’elaboració dels plans 
d’estudis universitaris; que les universitats es comprometin en la formació conti-
nuada, que serà imprescindible en el futur amb l’economia digital, ja que serà ne-
cessari readaptar contínuament els coneixements i competències posseïts; que 
s’utilitzin metodologies docents més innovadores i amb un ús més intensiu de les 
noves tecnologies, l’objectiu aquí ha de ser ensenyar a aprendre, que és quelcom 
que s’haurà de fer contínuament durant tota la vida; incrementar la internaciona-
lització a la universitat, amb més presència d’estudiants i professors de fora; fo-
mentar els perfils STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), que tot 
indica que seran els grans guanyadors en el balanç destrucció/creació d’ocupació 
en l’era de l’economia digital, i a on, actualment, hi ha marge de millora, en pers-
pectiva internacional, per a apropar-nos als països capdavanters”. Tot plegat es 
tracta d’inserir en el sistema els instruments ja coneguts, és a dir, d’un tema 
d’organització resultat de la focalització a la demanda.

3.3. La preparació per superar els reptes de futur

Sembla, doncs, que la universitat, en el seu conjunt, té problemes per adap-
tar-se a la demanda present, de preparar-se per donar resposta als reptes de 
futur, reptes que són perfectament identificables, que sovint són problemes 
que s’han de resoldre en l’àmbit de la gestió i tot plegat per causes diverses.

Per entendre la naturalesa d’aquestes dificultats farem servir les respostes a 
una enquesta realitzada en entrevista personal a diversos rectors, vicerectors i 
membres destacats dels equips directius de diferents universitats espanyoles 
en un període que va del 2014 al 20178, se’ls plantejava un seguit de qüestions 
prospectives. L’enquesta consistia en demanar-los que puntuessin sobre 5 la 
probabilitat que en el període de 10 anys esdevinguessin certes les següents 
afirmacions sobre les que podien després fer comentaris. En aquesta ponència 
hem abreviat els comentaris per només reflectir el que és més significatiu per 
al nostre propòsit.

8.  Els enquestats han estat un total de 42.
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Taula 9. Enquesta a responsables universitaris

Afirmació a valorar Respostes

1. Les noves tecnologies afectaran la 
docència de la universitat i canviaran 
o substituiran la tasca del professor, 
el paper actual de les aules i la 
utilització dels llibres i/o apunts.

Els enquestats responen que les noves 
tecnologies tindran un impacte relatiu (mitjana de 
3, desviació 2). En els comentaris posteriors sovint 
opinen que la tecnologia efectivament pot 
substituir l’educació tradicional, però no tenen 
massa clar com ni quan.

2. La mobilitat d’alumnes i professors 
seguirà sent escassa. Els enquestats 
opinen que la mobilitat d’alumnes i 
professors seguirà sent escassa. 
(Mitjana 4, desviació 1).

En la fase de comentaris, ho atribueixen a un 
tema cultural quan es refereix als alumnes, i a la 
normativa quan es refereix als professors, 
tanmateix en ambdós casos els sembla que el 
tema cultural és prevalent.

3. Els alumnes de grau seguiran a la 
mateixa universitat per fer els 
màsters amb lleugeres excepcions. 
No hi haurà universitats excel·lents 
que atreguin amb els seus “màsters” 
els millors alumnes.

Les opinions dels enquestats són molt favorables 
a aquesta afirmació (mitjana 4), però hi ha una 
major dispersió (desviació de 2). És a dir, els 
enquestats no veuen en perill els màsters de la 
seva universitat a causa de la mobilitat dels 
estudiants després d’acabar el grau. La resposta 
en favor de que hi haurà major mobilitat i que 
serà un perill per als màsters de la seva universitat 
es dona al final del període de l’enquesta, és a dir, 
als anys 2016 i 2017, és a dir, que és probable un 
canvi d’opinió sobre aquest tema atesa l’evidència 
estadística.

4. S’espera un mercat lliure de 
professors a nivell europeu. Hi haurà 
doncs mobilitat.

Els enquestats hi estan relativament d’acord i el 
consideren un impacte mitjà (3).

5. Les “MOOC” representaran una 
competència real i no una moda 
passatgera2.

Els enquestats també són escèptics a aquesta 
informació i consideren un impacte mitjà (3) 
desviació de 2.

6. De fet, no es percebrà un augment 
de la competència entre universitats.

Davant d’aquesta afirmació els enquestats opinen 
que no hi haurà un augment de la competència 
externa (mitjana de 4). Les opinions posteriors ho 
justifiquen per motius històrics o d’una concepció 
clàssica de la universitat. La universitat per 
definició no competeix.
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Afirmació a valorar Respostes

7. L’statu quo dels funcionaris no 
s’alterarà substancialment.

Davant d’aquesta afirmació, els enquestats 
opinen que sí que s’alterarà substancialment ja 
que la mitjana és de 2, encara que existeix una 
desviació significativa de 2. En una anàlisi més 
profunda resposta per resposta i la consideració 
dels comentaris, es veu que hi ha enquestats que 
estan convençuts que no s’alterarà 
substancialment l’estatus del funcionari i altres 
que, per contra, opinen que la situació dels 
funcionaris es veurà afectada substancialment en 
el futur.

8. Els títols que les universitats 
ofereixin seguiran complint les 
expectatives dels alumnes i no és 
previsible que hi hagi tancament de 
títols encara que no aconsegueixin el 
nombre d’alumnes previstos.

En la major part de les entrevistes, els professors 
enquestats creuen que l’oferta de títols serà 
coberta i no es tancaran titulacions (mitjana de 4).

9. Els alumnes no es queixaran mai 
(els pares tampoc) i pagaran el que 
se’ls demani desafiant les lleis del 
mercat.

La pregunta es fa en aquests termes provocatius, 
tanmateix els enquestats consideren que els 
alumnes i pares acceptaran els preus de les 
matrícules que se’ls fixin (mitjana de 4).

10. La universitat no relacionarà si els 
costos són proporcionals als 
rendiments ni es faran comparances 
amb els d’altres universitats per 
prendre decisions. Per exemple, fer 
servir el cost per alumne com a 
mesura del rendiment.

Els enquestats consideren que els costos no 
necessàriament estan relacionats amb els 
rendiments i que no hi ha una competència entre 
universitats i, per tant, la comparança no caldria 
(Mitjana de 4). Aquesta resposta no impedeix que 
s’opini que atesos els recursos dels que disposa la 
universitat, aquesta respon prou bé en relació 
amb universitats d’altres països amb 
finançaments molt superiors.

11. Els rànquings en el futur no 
tindran més rellevància que el morbo 
que produeixen. Ni els Policy Makers 
ni els alumnes els tindran en compte.

Les persones consultades consideren que els 
rànquings no tenen rellevància i no afecten a la 
matrícula ni al finançament. (Mitjana 4).

12. Els països emergents no 
concediran beques de mobilitat en 
funció del lloc que ocupen en el 
rànquing les universitats que 
eventualment els acullin, sinó que 
l’alumne seguirà tenint llibertat per 
triar, siguin bones o regulars o, fins i 
tot, dolentes.

Els enquestats pensen que les beques no estaran 
condicionades al lloc que les universitats ocupen 
en un rànquing, sinó que seguirà sent una elecció 
de l’estudiant (Mitjana de 4).
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Afirmació a valorar Respostes

13. Els que elaboren els rànquings, 
vista la seva poca utilitat, deixaran 
d’utilitzar-los per a la presa de 
decisions.

Les persones consultades consideren  
que els rànquings tenen poca utilitat i que es 
deixaran d’utilitzar (Mitjana de 4). NOTA: En totes 
les afirmacions d’aquest apartat hi ha una 
desviació de 2, per la qual cosa existeix una 
dispersió significativa sobre les opinions 
aportades.

14. Totes les universitats tindran el 
mateix model d’aportació de valor. 
No s’espera l’aparició d’una 
universitat “professionalitzadora” de 
qualitat, amb preus moderats, ni la 
netament investigadora que 
reprodueix el model de Clark3.

Els enquestats són escèptics amb l’aparició d’una 
universitat “professionalitzadora” (mitjana 4) de 
fet en les seves opinions els enquestats, sense 
ser-ne, en general conscients, abonen el model 
d’universitat emprenedora de Clark.

15. Les universitats petites no 
s’especialitzessin i seguiran el model 
de les grans. Per tant, no es 
plantegessin altres models 
d’aportació de valor.

Els enquestats consideren que les universitats 
petites seguiran el model de les grans (mitjana 4) 
la qual cosa coincideix amb la nostra apreciació 
sobre l’aproximació cultural generalitzada al 
model de Clark.

16. Cap universitat d’altres països 
s’instal·larà a Espanya.

Les persones consultades consideren fermament 
que no hi haurà irrupció d’universitats estrangeres 
a Espanya (Mitjana de 4 i amb una molt baixa 
dispersió).

17. Finalment, els recursos tornaran a 
retrobar el ritme d’abans del 
2007/2008.

Amb una mitjana de 4, els enquestats opinen que 
els recursos tornaran a la universitat amb el 
mateix model d’abans.

1.  La triple hèlix és una imatge afortunada que va crear H Et... i que sosté que un territori que 
prospera ha de disposar d’un ecosistema en el qual el motor és la relació entre l’Administració publica, 
la universitat i el sistema productiu. Posteriorment, el model s’ha ampliat i es parla de la quàdruple 
hèlix.

2.  La resposta a aquesta pregunta difereix en funció de la data de la pregunta. Els enquestats l’any 
2014 són més propicis a considerar que les MOOC tindran una importància notable (estaven de moda) 
que els que responen l’any 2017.

3.  Per model de Clark entenem el model d’universitat emprenedora que ell va detectar i definir en un 
estudi seminal resultat de la anàlisi de les millors universitats del moment. Una universitat amb un alt 
contingut científic, amb relacions permanents amb l’entorn (transferència, patents, spin-off, etc., un 
finançament diversificat “privat – públic” i amb nucli de gestió cohesionat).

Som conscients de totes les fragilitats d’aquesta enquesta. Entre d’altres, en la 
tria dels enquestats i especialment l’amplitud del període que fa que, com que 
els canvis en l’entorn universitari evolucionen ràpid, i fins i tot algunes universi-
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tats han viscut la pressió dels fets9, els darrers enquestats reconeixen darrera-
ment haver canviat d’opinió. Per altra part, l’enquesta l’hem passat a profes-
sors i responsables de gestió d’universitats espanyoles i no solament catalanes. 
Tanmateix entenem que, donat el nostre propòsit, l’aportació és significativa 
doncs expressa, contemplant el conjunt de les respostes, una visió versem-
blantment compartida del futur a considerar per al diagnòstic i per a les pro-
postes de canvi i que, d’alguna manera, pels càrrecs que ocupen, hi participa-
ran i opinaran.

3.4. Les barreres

Recordem que estem intentant respondre a les dues preguntes compromeses: 
respon la universitat efectivament a la demanda? Està ben posicionada per 
afrontar el futur? En aquest estadi, considerant el que hem dit si a) arribem a la 
conclusió que la universitat espanyola en general, i la catalana en particular, 
podria millorar la seva aproximació a la demanda, b) si pensem que la porositat 
en relació amb la demanda és una condició de l’excel·lència per a la universitat 
del futur, c) si pensem que en un futur no llunyà, si no hi ha canvis notables en 
els models d’aportació de valor de la universitat (que inclouen plantejaments 
estratègics, dissenys organitzatius, etc.), les universitats no podran respondre 
els reptes que la societat els demana; aleshores ens interessa saber quines són 
les barreres al canvi i quins són els elements més substancials a canviar.

Molts són els factors que influencien la eficiència de la universitat, específica-
ment el marc legal, el marc estatutari, i el marc cultural en què es mou la presa 
de decisió de les universitats. Que aquests marcs siguin els adequats és deter-
minant. Quan hi ha decisions importants, amb solucions fins i tot consensua-
des per als diferents col·lectius universitaris, que es troben amb els tres marcs 
en contra (sovint n’hi ha prou amb un de sol), la sortida és trobar un deslloriga-
dor que doni la volta a la legislació, a als estatuts o als entrebancs dels prejudi-
cis o anar trampejant, que és el que hem fet fins ara. Si, per exemple, el que cal 
per resoldre un problema sobre el que hi ha consens de què s’ha de resoldre, 
és prendre una decisió determinada, sobre la qual també hi ha consens, però 

9. Aquest biaix és evident en el tema de la importància de la mobilitat dels alumnes de grau en 
la matrícula dels màsters, però també ho hem vist en el cas de les MOOC i en d’altres de les 
respostes a les preguntes de l’enquesta. Les persones enquestades formen part de l’alta di-
recció de la universitat i, per tant, acostumades a reflexionar sobre aquestes qüestions, parti-
cipen en jornades i taules rodones i estan, per tant, subjectes a canvi d’opinió en funció de la 
informació que reben.
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aquesta decisió no es pot fer efectiva perquè hi ha una barrera creada per un, 
dos o els tres marcs esmentats (el legal, l’estatutari i el cultural), el deslloriga-
dor esdevé pràcticament impossible o molt costós en recursos i en temps i so-
vint amb serrells poc desitjables.

D’aquí la importància de copsar el marc cultural que és determinant de l’esta-
tutari i sovint del canvi del marc legal. Els nivells de mediocritat, de manca de 
cultura innovadora, i de bloqueig corporativista el canvi esdevé molt difícil. So-
vint, després de canvis significatius de la norma, la pressió del medi els conver-
teix en irrellevants. Bolonya n’és un exemple prou evident.

Més amunt, en la segona enquesta esmentada, hem vist una imatge d’una par-
cel·la del marc cultural. El conjunt d’opinions manifestades ens mostren una 
visió no solament del que és, del diagnòstic de la situació, del que és o no és un 
problema a resoldre, sinó del que passarà i per tant de l’estratègia i per tant 
d’on s’ha de situar l’atenció de l’alta direcció i d’on s’han de posar els recursos. 
Aquest mateix exercici el podríem fer a d’altres col·lectius i amb d’altres pre-
guntes i entendre quin és el marc cultural, del que cal fer i del que no cal fer i 
consegüentment de les barreres als diferents canvis.

4. Reflexions finals i propostes

Un cop fet el diagnòstic del sistema des de l’oferta, en el qual hem mostrat la 
importància qualitativa i quantitativa de la universitat en general i, específica-
ment, a Catalunya, i la qualitat dels resultats, és a dir, la resposta molt positiva 
de la universitat catalana a la demanda convencional, ens hem entretingut a 
proposar i a discutir unes quantes preguntes intrigants. Les preguntes són: a) 
“fins a quin punt la universitat respon efectivament a la demanda?”, amb les 
matisacions que calguin, b) “està preparada la universitat per a donar resposta 
als reptes del futur?”, i, si no és així, c) “per què?”. A aquestes preguntes els hi 
hem d’afegir dues preguntes més, derivada d’elles: d) “com ho arreglem?” És a 
dir, “què cal fer?”, i e) “és possible fer el que cal fer?”.

En l’anàlisi de la documentació hem arribat a la conclusió que, des del punt de 
vista dels demandants, la resposta a les necessitats de la docència és encara 
massa general i centrada en els continguts i que tot plegat no acaba de donar 
resposta a les necessitats dels ocupadors. Tanmateix, en la ponència, també 
insistim en la dificultat genèrica de donar respostes a les necessitats afinades 
dels ocupadors i de les persones i fins i tot als desitjables comportaments soci-
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als, sovint, perquè no es possible i, fins i tot, de vegades, perquè no és conse-
qüent amb la feina a cobrir per l’ensenyament superior. Per tant, resoldre les 
disfuncions és de difícil solució. Tanmateix, analitzades atentament les disfun-
cions, el problema no sembla ser de detall o de canvi en els continguts, que 
també, sinó especialment d’organització, és a dir, de “col·locar” el propòsit de 
la primera missió en el disseny organitzatiu de la docència a les Facultats i a les 
Escoles. I, com hem vist, donat el particular sistema de presa de decisions vi-
gent, i de les barreres que proposen els altres marcs que regeixen el comporta-
ment de la universitat, de la dificultat de transformar, avui per avui, objectius 
plausibles i fins i tot consensuats en el detall dels instruments. Finalment, tam-
bé no deixar de dir-ho, de l’escassesa endèmica de recursos de tota mena en 
relació amb els objectius quan aquests objectius pretenen ser ambiciosos.

Dit d’una altra manera, la resposta a la demanda és millorable tant estructural-
ment com en la pràctica de docents i els seus instruments. El diagnòstic i el se-
guit de propostes que recull la Sra. Álvarez és força assenyat i és gairebé segur 
que gaudiria d’un consens general, tanmateix sembla difícil que es pugui im-
plementar.

En relació amb per què la universitat pot no estar preparada per fer front als 
reptes de futur, la resposta a la pregunta de què cal fer és que primer cal cons-
truir una visió de la relació “futur – universitat i - entorn econòmic social”; ana-
litzar el que han fet i com evolucionen els sistemes universitaris competidors, i 
finalment i molt important analitzar la naturalesa i importància de les barreres. 
És a dir, posar-nos d’acord en per què no hi ha reflexió i per què front al reptes 
del futur no estem replantejant-nos els models d’aportació de valor, conse-
qüentment en l’estratègia, i si es vol, més modestament, els objectius especí-
fics del sistema i de cada universitat i un cop solucionat aquest per què propo-
sar una estratègia i aportar-hi recursos.

A la pràctica, els marcs legals i estatutaris i els marcs culturals en què es mou la 
universitat (lògic resum dels marcs dels seus membres), finalment prefiguren 
el que es pot fer i el que no, i també la visió del futur que és fruit del que ells 
volen. De fet, no es tracta de dirimir un conflicte o una lluita entre un col·lectiu 
o entre els partidaris de prendre unes decisions i uns que hi estan en contra, 
sinó de que els marcs legals, estatutaris i culturals prefiguren una universitat 
que està assumida i que desvirtua de tal manera el sistema de senyals que ama-
ga els objectius reals de la institució universitat i desvien els esforços per a 
prendre les solucions necessàries cap a d’altres temes sovint irrellevants o que 
tenien sentit en una universitat del passat, però no en tindran en la del futur. 
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Construir un model d’aportació de valor i una estratègia en aquestes circums-
tàncies es fa molt complicat o impossible, ja que els que la basteixen o tenen 
un elevat nivell de complaença o bé estan lligats de peus i mans, sovint, en ru-
miar o dissenyar decisions importants, es troben en contradiccions notables. 
De fet encara han de sortir de les cavernes de Plató respectives i, per tant, pen-
sin el que pensin, els problemes i les solucions estan allunyades dels verdaders 
problemes i de les solucions adequades.

Caldria doncs en aquests moments reflexionar críticament i amb detall sobre 
quina es la missió de la universitat en relació amb la demanda social present i 
futura. Caldria tenir una visió clara sobre la posició de la universitat com un 
agent imprescindible del sistema per afrontar amb eficiència els reptes de fu-
tur, de com relacionar-se amb la resta d’agents per fer el seu paper. S’ha de 
començar per reformar els marcs legals i estatutaris per tal de rebaixar les bar-
reres a l’autonomia universitària. No és una feina tan difícil, el benchmarking 
amb altres sistemes universitaris veïns ajudaria. De fet, la universitat podria li-
derar un canvi en la direcció de simplificar el marc legal i substituir-lo per un 
marc que permetés a les diferents universitats disposar de models d’aportació 
de valor propis sense esperar que li vingui imposat des de fora, dotar-se d’una 
estratègia i d’uns objectius al servei de la societat assumits pels seus col·lec-
tius. Aquest nou marc legal hauria de fornir als seus dirigents la capacitat de 
prendre les decisions necessàries per a dissenyar i implementar les estratègies 
i, lògicament, amb la consegüent rendició de comptes. El finançament queda-
ria garantit per un finançament basal i un per objectius acordat entre l’adminis-
tració i la pròpia universitat. De fet, es tracta d’alinear els objectius propis 
d’una universitat amb l’objectiu de la seva missió social.

Es això possible? A aquesta darrera pregunta, hi ha dues respostes extremes: 
la resposta optimista i la resposta pessimista, i un ventall de respostes reparti-
des en diferents àmbits de la feina universitària.

La resposta optimista és pensar que el sistema reaccionarà i que, consegüent-
ment, el marc legal evolucionarà en la direcció correcta, potser donant alterna-
tives de canvi a les universitats que ho desitgin esperant que aquestes arrosse-
garan el sistema en la direcció d’una universitat moderna, porosa amb el seu 
entorn econòmic i social i organitzativament i estratègicament preocupada 
per la solució a les seves limitacions actuals i per preparar els reptes de futur.

La resposta pessimista és la que pensa que és gairebé segur que el canvi refor-
mador no es produirà. Els que pensen que el canvi no arribarà des del propi 
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sistema confien en què el sistema acabarà adoptant una estratègia seguidora. 
Aquests esperen que la competència de les universitats dels sistemes universi-
taris dels països veïns ens arrossegarà a canvis en el marc legal legals. Uns can-
vis legals que possibilitin, per la via de canvis reglamentària afegits i de desllori-
gadors de tota mena, unes adaptacions que ens atansin a una nova aparença 
d’autonomia i de capacitat de decisions formalment semblant a les dels altres 
sistemes universitaris, confiant que els grups de recerca, amb la llibertat que 
dona el saber trobar recursos econòmics en convocatòries competitives, facin 
el miracle de sostenir la recerca, i que alguns directius universitaris emprene-
dors canviïn pel camí de les bones pràctiques i del mimetisme, l’organització 
de la universitat i les pràctiques docents en la direcció que hem descrit, i que 
caracteritzaran la formació del futur.

En aquest moment de la ponència, els deixem a vostès l’elecció entre els dos 
escenaris, l’optimista i el pessimista, i evidentment de tots aquells altres esce-
naris intermedis que de ben segur se’ls acudiran.
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Abstract

En aquesta ponència es presenten, en primer lloc, les dades bàsiques de la formació 
universitària a Catalunya, atenent especialment als titulats i les seves característi-
ques. En segon lloc, s’analitzen els treballs més recents i significatius, tant en l’àmbit 
espanyol com català, sobre la inserció laboral dels graduats universitaris, amb més 
deteniment en el segon, on és cabdal la feina que porta a terme l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Finalment, el darrer apartat es dedica 
a proposar mesures per a millorar l’ocupabilitat dels graduats, en el present i en un 
futur que s’emmarca en l’economia digital.

1. Introducció

Al sistema universitari català, format per dotze institucions (onze presencials 
–set públiques i quatre privades- i una a distància) actualment es matriculen 
cada curs més d’un quart de milió d’alumnes i surten entorn de 50.000 nous ti-
tulats, que se sumen als graduats superiors universitaris ja existents al mercat 
laboral català, que l’any 2016 era superior a 1,2 milions. La inserció al mercat de 
treball d’aquesta quantitat ingent de persones amb formació superior és un 
àmbit d’especial interès i l’objectiu ha de ser, en aquest sentit, que hi encaixin 
de la millor manera possible, per tal que, per una banda, puguin contribuir po-
sitivament a l’increment de la productivitat i al creixement econòmic de la nos-
tra societat i, per l’altra, se’n pugui treure la màxima rendibilitat de la inversió 
pública i privada que s’haurà abocat en el seu procés de formació.

Aquesta ponència consta de tres apartats, a banda d’aquesta introducció i un 
darrer apartat de conclusions. En el primer es presenten breument les dades 
bàsiques de la formació universitària a Catalunya. El segon, sobre la inserció 
dels graduats universitaris al mercat laboral, es composa de tres subapartats. 

001-548 ponenciasEIX5.indd   243 24/07/2018   10:24:26



244

La formació universitària a Catalunya i la inserció dels graduats al mercat de treball

En el primer es constaten els millors resultats laborals dels que són graduats 
superiors, en comparació amb el conjunt de la població. En el segon s’analitzen 
els estudis més recents existents a l’Estat espanyol sobre la inserció laboral 
dels graduats universitaris, el que permet comparar els resultats, en els princi-
pals indicadors d’inserció, dels titulats catalans amb els del conjunt de l’Estat. 
En el tercer subapartat, finalment, l’atenció es posa en els estudis que realitza 
l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), a partir 
d’enquestes als titulats de les universitats catalanes i també als ocupadors que 
han contractat graduats recentment. En el tercer apartat de la ponència, es 
plantegen algunes recomanacions per a millorar l’encaix dels graduats univer-
sitaris al mercat de treball, tant al present, com al futur, on el gran repte serà, 
principalment, adaptar-se a la disrupció que suposarà el nou context de l’eco-
nomia digital, de la mà dels sistemes ciberfísics, els robots autònoms, la inter-
net de les coses o el big data.

2. Dades bàsiques de la formació universitària a Catalunya

El sistema universitari català està format per dotze universitats, set d’elles 
públiques presencials (l’Autònoma de Barcelona, la de Barcelona, la de Giro-
na, la de Lleida, la Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra i la Rovira i Virgi-
li), quatre privades presencials (l’Abat Oliba CEU, la Internacional de Catalu-
nya, la Ramon Llull i la de Vic-Central de Catalunya) i una universitat a 
distància, no presencial, la Oberta de Catalunya (universitat que presta un 
servei públic, però que s’organitza mitjançant gestió privada, a través d’una 
fundació).

El total d’alumnes matriculats al sistema universitari català el curs 2015-2016, el 
darrer amb dades definitives en el moment de redactar aquesta ponència, era 
de 258.679, seguint la informació extreta de l’Idescat (Institut d’Estadística de 
Catalunya), elaborada a partir de les dades del Departament d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat de Catalunya, àmbit d’Universitats i Recerca. 
D’aquesta xifra, una mica més de vuit de cada deu pertanyien al nivell de grau 
universitari, entorn al 13% eren estudiants de màster oficial i la resta, prop del 
6,5%, eren alumnes de doctorat.

Al mateix curs, 32.891 persones van sortir del sistema universitari català amb 
una titulació que certificava la seva formació universitària de grau, a les quals 
cal afegir les 14.367 que es varen graduar en un màster oficial. A més, el nom-
bre de nous doctors en aquell curs va ser de 3.489, atenent les tesis llegides. 
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Així doncs, al curs 2015-2016, un total de 50.747 persones van aconseguir una 
nova titulació universitària al conjunt del sistema universitari català.

Atenent al conjunt de titulats de grau i màster, el gràfic 1 ofereix la seva distri-
bució per universitats i el gràfic 2, com es reparteixen per branques de conei-
xement. Al quadre 1 es mostra l’índex d’especialització de cada universitat en 
cada branca, comparat amb el global del sistema universitari català. En primer 
lloc, cal indicar que pràcticament vuit de cada deu titulats sortien de les univer-
sitats públiques presencials catalanes, el 12,7% de les privades presencials i el 
7,9% de l’Oberta de Catalunya. En segon lloc, prop del 55% dels titulats prove-
nien de tan sols tres universitats: la de Barcelona, la principal, d’on sortien el 
23,3% dels graduats; l’Autònoma de Barcelona (18%) i la Politècnica de Catalu-
nya (13,3%). Si a aquestes se li sumen la Pompeu Fabra, l’Oberta de Catalunya, 
de caire no presencial, i la Ramon Llull, la privada presencial més important del 
sistema universitari català, el grau de concentració dels titulats el curs 2015-
2016 arribava al 79,2%.

Gràfic 1. Distribució dels titulats de graus i màsters oficials del sistema 
universitari català per universitats, curs 2015-2016 (en %)
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Gràfic 2. Distribució dels titulats de graus i màsters oficials del sistema 
universitari català per branques de coneixement, curs 2015-2016 (en %)
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Quadre 1. Índex d’especialització de les universitats catalanes per branques 
de coneixement, segons titulats, curs 2015-2016 (en %)

Ciències 
socials i 

jurídiques

Enginyeria i 
arquitectura

Arts i 
humanitats

Ciències 
de la 
salut

Ciències

Sistema universitari públic 88,5 110,8 113,3 103,8 121,6

Universitat de Barcelona 98,7 12,6 164,0 127,8 195,2

Universitat Autònoma de 
Barcelona

88,3 31,1 154,8 150,4 168,5

Universitat Politècnica de 
Catalunya

10,8 484,9 0,0 9,3 13,7

Universitat Pompeu Fabra 150,6 42,9 112,0 46,2 35,5

Universitat de Girona 108,3 69,4 84,7 105,0 134,3

Universitat de Lleida 95,1 76,6 100,1 154,4 57,2

Universitat Rovira i Virgili 104,3 66,0 81,7 136,2 93,8

Sistema universitari privat 142,0 54,0 33,6 99,2 27,4

Universitat Ramon Llull 152,0 70,7 29,1 60,2 19,6

Universitat de Vic - Central 
de Catalunya

131,1 29,6 72,2 116,9 73,4
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Ciències 
socials i 

jurídiques

Enginyeria i 
arquitectura

Arts i 
humanitats

Ciències 
de la 
salut

Ciències

Universitat Internacional 
de Catalunya

84,4 45,6 7,1 283,8 0,0

Universitat Abat Oliba CEU 206,2 0,0 0,0 14,5 0,0

Universitat Oberta de 
Catalunya

147,5 65,2 73,3 63,5 0,0

Nota: L’índex d’especialització es calcula com (Tij /Tj) / (Tit /Tt), on T fa referència als titulats de grau i 
màsters oficials, i és la branca de coneixement, j la universitat i t el total, és a dir, el valor pel conjunt 
del sistema universitari català. Un valor superior a 100 indica que, en comparació amb el conjunt del 
sistema universitari català, la universitat j està especialitzada a la branca i, prenent aquesta variable T 
de titulats.

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Idescat.

En tercer lloc, per branques de coneixement, la de ciències socials i jurídiques 
era la preponderant, amb el 47,3% del total de titulats de graus i màsters ofici-
als al sistema universitari català. A aquesta branca la seguien, ja de lluny, la 
d’enginyeria i arquitectura (amb el 19% dels graduats) i ciències de la salut 
(17,9%). Entorn al 7% i al 9%, respectivament, dels graduats corresponien a les 
branques de ciències i arts i humanitats. Finalment, pel que fa a l’índex d’espe-
cialització de les universitats catalanes per branques de coneixement, s’obser-
va que hi havia una clara especialització (índex per sobre del 125%, comparat 
amb el global del sistema universitari català) de la Universitat de Barcelona i de 
l’Autònoma de Barcelona en arts i humanitats, ciències i ciències de la salut, de 
la Politècnica de Catalunya en, lògicament, enginyeria i arquitectura, de la 
Pompeu Fabra en ciències socials i jurídiques, igual que succeeix amb l’Oberta 
de Catalunya i les privades presencials Ramon Llull, Vic-Central de Catalunya i 
Abat Oliba CEU, de la Universitat de Girona en ciències i de la Universitat de 
Lleida, la Rovira i Virgili i, sobretot, la Internacional de Catalunya en ciències de 
la salut.

Des del punt de vista del gènere, el 56,9% dels titulats eren dones al sistema 
universitari català el curs 2015-2016. Per universitats, en 10 de les 11, les dones 
titulades eren majoria. Els màxims percentatges s’assolien a la Universitat de 
Barcelona, amb pràcticament un 65% i a la Internacional de Catalunya (64,3%). 
A l’extrem oposat, la Universitat Politècnica de Catalunya, on menys de 3 de 
cada 10 titulats eren dones. Aquesta situació té molt a veure amb l’especialitza-
ció per branques de coneixement de les universitats, atès que on més majoria 
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representaven les dones era a ciències de la salut (més de 7 de cada 10) i a arts 
i humanitats (el 65%) i a on menys visibilitat tenien era a enginyeria i arquitectu-
ra (27,5%), l’única, de fet, on eren minoria. A les dues primeres branques, tant la 
Universitat de Barcelona –a arts i humanitats- com la Universitat Internacional 
de Catalunya –a ciències de la salut- són les més especialitzades del sistema 
universitari català, mentre que a enginyeria i arquitectura, la universitat clau 
catalana és la Politècnica de Catalunya.

A més del volum de titulats que surten cada curs del sistema universitari català, 
les característiques principals dels quals s’han comentat més amunt, també re-
sulta interessant analitzar quin és el percentatge de població en edat de treba-
llar -entenent aquesta com aquella que té 16 i més anys- que està en possessió 
d’una titulació de nivell superior universitari. Doncs bé, segons les dades 
d’Idescat, l’any 2016 a Catalunya una de cada cinc persones en aquesta esmen-
tada franja d’edat tenia una titulació universitària, percentatge que arribaria al 
30% si se li sumen aquells que tenen una titulació de nivell superior encara que 
no universitària (formació professional de grau superior). Per sexes, hi havia 
més dones amb titulació superior que homes (31,2% front el 29%, especialment 
degut al nivell universitari: 22,3% front el 17,9%) i per edat, com més grans, 
menys percentatge amb titulació superior, de tal manera que aquesta propor-
ció era del 16% per als de 55 i més anys i de més del 45% per als de 25 a 44 anys.

En perspectiva internacional, i atenent a les dades de l’Eurostat sobre la pobla-
ció adulta entre 25 i 64 anys d’edat, el percentatge català de població amb un 
nivell d’estudis superior només era inferior al de vuit dels 28 països de la Unió 
Europea (comptant-hi encara el Regne Unit). Aquests vuit eren Irlanda, Finlàn-
dia, Luxemburg, el Regne Unit, Xipre, Suècia, Lituània i Estònia. La dada catala-
na, del 38,6%, era superior en pràcticament vuit punts a la del conjunt de la UE-
28 (30,7%) i en tres punts a la de l’Estat espanyol (gràfic 3). Atenent a la franja 
d’edat dels 30 als 34 anys, la situació comparada catalana no era tan avantatjo-
sa, ja que era superada per 14 països dels 28 de la UE. Tot i així, la dada, del 
43,1%, era quatre punts major que la registrada pel conjunt de la UE-28 i estava 
tres punts per sobre de l’espanyola. L’objectiu de la UE a la seva estratègia 
2020 en aquest indicador és del 40%, llindar que ja superava Catalunya el 2016, i 
del 44% per al conjunt de l’Estat espanyol, xifra que estava a menys d’un punt 
percentual de ser assolida quatre anys abans per Catalunya.
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Gràfic 3. Percentatge de població amb titulació superior, any 2016, 
comparació internacional

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

25-64 anys 30-34 anys

Font: Eurostat.

3. Inserció dels graduats universitaris al mercat de treball

3.1 El mercat de treball per als graduats superiors

Està àmpliament documentat que els resultats al mercat de treball dels titulats 
són millors com major sigui el nivell de formació que han assolit. En particular, 
els graduats en educació superior tenen majors taxa d’activitat i ocupació que 
els que tenen un nivell inferior d’estudis i també una taxa d’atur més reduïda. 
En el cas català, en concret, per l’any 2016 es pot observar (quadre 2) que la 
taxa d’activitat d’un graduat superior era un 27% superior al del conjunt de la 
població de 16 i més anys, la taxa d’ocupació era un 32% més elevada i la taxa 
d’atur gairebé la meitat (8,7% front el 15,7%). A l’esmentat quadre 2, així mateix, 
es pot observar, en comparar les dades catalanes amb les del conjunt de l’Es-
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tat espanyol, que la situació era clarament millor per Catalunya, especialment 
pel que fa a l’educació superior. Així, la taxa d’activitat el 2016 era prop de qua-
tre punts percentuals major, la taxa d’ocupació prop de sis punts superior i la 
taxa d’aturs tres punts percentuals més reduïda. A banda d’aquests resultats, 
els titulats superiors també es caracteritzen diferencialment per aconseguir 
més guanys pel seu treball que els que tenen menor nivell d’estudis i, pel que 
fa als ocupats, solen gaudir de millors condicions de treball i de contractació 
(jornada a temps complet, contracte indefinit, etc.), tal com es pot comprovar, 
per exemple, a Fundación CYD (2017).

Quadre 2. Taxa d’activitat, ocupació i atur, segons nivell de formació assolit, 
any 2016 (en %), població de 16 i més anys

Taxa d’activitat Taxa d’ocupació Taxa d’atur

Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya

Total 59,2 62,0 47,6 52,3 19,6 15,7

Analfabets 11,2 11,5 6,4 7,0 43,1 39,0

Estudis primaris 
incomplets

12,6 11,9 7,7 8,2 38,4 30,8

Educació primària 26,6 26,7 17,6 19,1 33,7 28,3

Primera etapa 
d’educació secundària 
i similar

61,7 64,0 45,6 50,2 26,1 21,6

Segona etapa 
d’educació 
secundària, amb 
orientació general

61,2 67,9 50,1 57,7 18,1 15,0

Segona etapa 
d’educació 
secundària, amb 
orientació 
professional

78,3 79,8 62,2 64,7 20,6 18,9

Educació superior 80,8 84,5 71,4 77,2 11,7 8,7

Font: INE.
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3.2. Estudis sobre inserció laboral dels graduats universitaris a Espanya

L’anàlisi detallat del procés d’inserció laboral dels graduats universitaris a l’Es-
tat espanyol ha estat ple de mancances d’informació i de dades homogènies 
que abastessin la totalitat del sistema i que es reproduïssin de manera recur-
rent en el temps per a procedir al seu tractament longitudinal. El més recent 
que es té actualment, en aquest context, és la informació aportada per dos es-
tudis publicats fa 3-4 anys, un primer liderat pel Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport i un altre encapçalat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El primer 
es basa en les dades sobre la vida laboral dels afiliats a la Seguretat Social, faci-
litades pel Ministeri d’Ocupació, que es creuen amb les dades dels graduats 
universitaris en poder del Ministeri d’Educació. L’estudi analitza, en concret, la 
situació dels titulats universitaris del curs 2009-2010, a tots els nivells, grau i si-
milar (és a dir, antics estudis de primer i segon cicle), màster oficial i doctorat, 
al març dels quatre anys posteriors, començant el 2011 i finalitzant el 2014. Les 
variables de les que s’ofereixen informació fan referència a la taxa d’afiliació, 
als afiliats a la Seguretat Social en règim d’autònoms, al grup de cotització dels 
afiliats i, pel que fa als afiliats a la Seguretat Social per compte d’altri, el tipus 
de contracte, la jornada laboral i la base mitjana de cotització anual (guanys) 
dels que treballaven a jornada completa. El segon estudi, el de l’INE, és l’En-
questa d’Inserció Laboral de Titulats Universitaris. Durant sis mesos, entre el 
setembre de 2014 i el febrer de 2015, es van enquestar els graduats en estudis 
de grau i similar al curs 2009-2010 sobre la seva situació laboral i l’evolució se-
guida al mercat de treball, a més de les seves opinions sobre la carrera estudia-
da o el treball que desenvolupaven. Es va aconseguir, finalment, una mostra 
d’uns 30.000 titulats. Les variables més destacades que es van poder obtenir 
de l’estudi són les relatives a la situació laboral en el moment de l’enquesta, i, 
respecte als que treballaven en aquell moment, on treballaven geogràfica-
ment, la seva situació professional, el tipus de jornada, el grup ocupacional on 
desenvolupaven les seves tasques, si es percebien subjectivament com a so-
brequalificats o si treballaven en la seva pròpia àrea d’estudis. Tal i com es con-
templa a Parellada i Álvarez (2016), en comparació amb el projecte del Minis-
teri de Educació, el de l’INE suposa poder obtenir informació també sobre la 
situació i evolució dels graduats que no figuren d’alta a la Seguretat Social 
(aturats, inactius, els que treballen a l’estranger o aquells que treballen a Espa-
nya però no estan afiliats al règim general o d’autònoms de la Seguretat Soci-
al) i permet analitzar aspectes o variables que no es poden obtenir dels regis-
tres de la Seguretat Social, de tipus més personal o de valoració. El problema 
és que no està previst repetir a curt termini l’Enquesta d’inserció per part de 
l’INE, per la qual cosa no està clar si es podran tenir dades recurrents sobre el 
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procés d’inserció laboral dels graduats del sistema universitari espanyol; en 
canvi, sí que sembla que l’estudi del Ministeri, menys exhaustiu, serà actualit-
zat en breu.

Al gràfic 4 i al quadre 3 es presenten els principals resultats comparats de Cata-
lunya i el conjunt de l’Estat espanyol en aquests dos estudis esmentats. Al grà-
fic 4 s’utilitzen les dades de l’enquesta de l’INE per a visualitzar la situació espa-
nyola i catalana en els principals indicadors relacionats amb la inserció laboral 
dels graduats universitaris de nivell de grau i similar (antic cicles). I al quadre 3 
s’utilitzen les dades de l’estudi del Ministeri, respecte als principals indicadors 
d’inserció laboral que es poden construir a partir de la informació de la vida la-
boral de la Seguretat Social. La situació que es mostra és l’assolida quatre anys 
després d’acabar la titulació universitària de grau (o de primer i segon cicle), 
tot diferenciant per la branca de coneixement en la qual s’ha graduat l’alumne.

Gràfic 4. Principals indicadors d’inserció laboral, comparació Espanya-
Catalunya, titulats en graus i estudis de primer i segon cicle al curs 2009-2010, 
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Del gràfic 4 es pot treure la conclusió que la inserció laboral dels graduats uni-
versitaris catalans era millor que la corresponent als titulats del conjunt del sis-
tema universitari de l’Estat espanyol. Efectivament, en primer lloc, el percen-
tatge dels que estaven treballant quatre anys després d’acabar la titulació era 
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uns set punts percentuals superior en el cas català i dels que estaven a l’atur, 
set punts més reduït. En segon lloc, atenent als que estaven treballant, el per-
centatge dels que ho feien de becari o en pràctiques o bé amb un contracte 
precari, de caire temporal, era menor en uns tres punts percentuals (en contra-
posició, el percentatge que treballava contractat de manera indefinida era 
prop de set punts percentuals més elevat en el cas català). Finalment, atenent 
a la feina desenvolupada, l’encaix dels graduats del sistema universitari català 
era clarament millor que el del conjunt de titulats a les universitats espanyoles, 
de tal manera que el percentatge d’aquells que treballaven a l’àrea que havien 
estudiat o una relacionada era més de dos punts percentuals superior. Igual 
succeïa amb la sobrequalificació objectiva, en el sentit que els que treballaven 
en ocupacions que no eren d’alta qualificació (enteses aquestes com les de di-
rectors i gerents, tècnics i professionals científics i intel·lectuals i tècnics i pro-
fessionals de suport) significaven entorn de dos punts percentuals menys en el 
cas català que en l’espanyol, mentre que la sobrequalificació auto percebuda, 
subjectiva (els graduats opinaven que no era necessari un títol universitari per 
a realitzar la seva feina) era tres punts percentuals més reduït. Per l’altra banda 
també és destacable que eren menys percentualment els titulats catalans que 
treballaven a l’estranger, en comparació amb els titulats del conjunt de l’Estat, 
així com d’empresari o treballador independent, o bé a jornada completa.

Al quadre 3, amb les dades procedents de la Seguretat Social, es poden extreu-
re dues conclusions rellevants. En primer lloc, es confirmen els millors resultats 
d’inserció laboral, en general, per als graduats universitaris del sistema català, 
si els comparem amb els titulats del conjunt de l’Estat espanyol. Així, registra-
ven una major taxa d’afiliació i, per als que estaven afiliats a la Seguretat Social 
per compte d’altri, hi havia més percentatge de contractats indefinidament 
(per tant, amb més estabilitat, a priori, al lloc de treball) i obtenien més guanys: 
la base mitjana de cotització anual (considerant treballadors a jornada comple-
ta) era prop del 8% superior en el cas català. La discrepància amb les dades de 
l’Enquesta de l’INE vindria de l’encaix entre estudis i feina, ja que hi havia més 
percentatge de titulats espanyols afiliats a la Seguretat Social a grups de cotit-
zació universitaris que no pas catalans, quan la sobrequalificació, tant objecti-
va com subjectiva, amb les dades de l’INE havíem vist que era inferior per als 
titulats al sistema universitari català. També, igual que amb les dades de l’INE, 
amb les de l’estudi del Ministeri, provinents de la Seguretat Social, trobem que 
eren menys percentualment els titulats catalans en règim d’autònoms, així 
com els que treballaven a jornada completa.
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Quadre 3. Indicadors d’inserció laboral. Situació al març de 2014 dels titulats 
en graus i estudis de primer i segon cicle en el curs 2009-2010, segons 

registres de la vida laboral de la Seguretat Social, per branques de 
coneixement. Comparació Espanya-Catalunya

Taxa 
d’afiliació 

(%)

% 
d’autònoms

% 
contractats 
indefinits

% 
jornada 
a temps 
complet

% grup de 
cotització 

universitari

Base 
mitjana de 
cotització 
anual (€)

Total Espanya 64,4 10,3 50,7 74,2 55,5 23.736

Catalunya 72,2 9,6 58,7 73,2 51,8 25.592

Ciències 
socials i 
jurídiques

Espanya 63,8 8,7 52,2 68,8 44,7 22.798

Catalunya 73,4 8,2 61,7 69,5 42,4 24.951

Enginyeria i 
arquitectura

Espanya 67,2 10,9 61,9 91,5 61,4 25.738

Catalunya 73,0 10,2 71,2 91,8 56,0 28.161

Arts i 
humanitats

Espanya 48,8 11,8 41,2 57,8 50,6 22.105

Catalunya 57,8 12,3 49,2 57,7 45,8 22.646

Ciències de la 
salut

Espanya 71,4 15,3 33,8 72,5 88,2 25.506

Catalunya 76,5 15,9 35,7 62,9 86,4 26.569

Ciències Espanya 63,7 8,8 41,8 79,2 62,9 20.406

Catalunya 69,1 5,5 47,2 80,0 56,4 21.694

Nota: La taxa d’afiliació es refereix al percentatge dels titulats que estan donats d’alta a la Seguretat 
Social. D’ells també s’indica el percentatge que ho estan en el règim d’autònoms i el percentatge que 
consta en grups de cotització de tipus universitari. El percentatge de contractats indefinits i amb 
jornada a temps complet es refereix als titulats donats d’alta a la Seguretat Social per compte d’altri. 
La dada de la base de cotització va relacionada amb els titulats afiliats a la Seguretat Social per compte 
d’altri a temps complet.

Font: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

En segon lloc, per branques de coneixement, els millors resultats d’inserció la-
boral es constataven, en termes generals, per a l’àrea de ciències de la salut i 
d’enginyeria i arquitectura. Així, a la variable de taxa d’afiliació, tant a Catalunya 
com a Espanya, el resultat més elevat el registraven els graduats en ciències de 
la salut. Respecte als que treballaven, aquells amb més percentatge contractat 
indefinidament eren els de l’àrea d’enginyeria i arquitectura i també eren ells els 
que més treballaven percentualment a jornada completa. El millor encaix, per 
altra banda, això és, els que estaven percentualment més inscrits a un grup de 
cotització universitari en els registres que consten a la Seguretat Social eren els 
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titulats en ciències de la salut. Finalment, els que més cobraven, és a dir, els que 
major base mitjana de cotització registraven, eren els titulats en carreres d’engi-
nyeria i arquitectura i, seguidament, els de ciències de la salut.

3.3. Estudis sobre inserció laboral dels graduats universitaris a Catalunya

A Catalunya, l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalu-
nya) porta més d’una dècada realitzant sistemàticament de manera periòdica es-
tudis d’inserció laboral dels graduats al sistema universitari de Catalunya, a partir 
d’enquestes, la qual cosa ha permès tenir una informació longitudinal detallada, 
des del punt de vista del titulat, del seu procés d’inserció al mercat laboral. Això 
ha possibilitat que a hores d’ara es pugui disposar al nostre país d’una de les mi-
llors bases de dades a nivell europeu d’inserció laboral dels graduats universita-
ris. En comparació amb l’enquesta de l’INE, a més a més, aprofundeix en qüesti-
ons relatives a les competències, així com tracta les vies d’inserció al mercat de 
treball. Per l’altra banda, l’AQU també ha impulsat recentment un estudi d’ocu-
padors per a tenir la visió de la inserció laboral dels graduats universitaris a Cata-
lunya des de l’altra perspectiva, des de la d’aquells que han de donar-los feina.

L’enquesta d’inserció laboral a titulats, que va començar a realitzar-se el 2001, 
porta ja sis edicions (2001, 2005, 2008, 2011, 2014 i 2017), pel que fa a les diferents 
promocions de graduats universitaris en el nivell de grau i antics estudis de pri-
mer i segon cicle. També s’han fet quatre edicions de l’estudi d’inserció laboral 
dels titulats al doctorat (2008, 2011, 2014 i 2017) i dues en el cas dels graduats al 
màster oficial (2014 i 2017)1. L’enquesta 2017 ha estat impulsada per les universi-
tats públiques catalanes a través dels consells socials, per les universitats priva-
des, així com per 31 centres adscrits. Pel que fa als titulats en grau i antics cicles, 
es va adreçar, a començaments del 2017, als graduats el curs 2012-2013 (excepte 
pel que fa a Medicina –que va ser el curs 2009-2010) i es va aconseguir enquestar 
finalment 17.458 graduats, que representaven el 51,6% dels titulats possibles.

Per l’altra banda, de l’estudi dels ocupadors, finançat íntegrament per l’Obra So-
cial de la Fundació Bancària ”la Caixa”, se n’ha fet una edició (2014-2016) i està en 
marxa la segona (2017-2019). A aquest estudi no tan sols es realitza una enquesta 
general per al conjunt dels sectors econòmics, sinó que també se’n fan d’individu-

1. A aquesta ponència, per motius d’espai, ens centrarem en el nivell de grau (a més a més, les 
dades de l’estudi 2017 de màster encara no eren disponibles en el moment de la redacció de 
la ponència).
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alitzades i adaptades a sectors concrets, per a conèixer en més detall l’adequació 
de la formació i competències dels graduats recents de les universitats catalanes 
a les necessitats concretes sectorials de les empreses del nostre país. L’objectiu 
d’aquest estudi d’ocupadors, a banda de complementar l’enquesta d’inserció la-
boral dels graduats, és, segons l’AQU, que serveixi a les universitats per a desen-
volupar polítiques de millora en el sistema universitari pel que fa a l’oferta acadè-
mica i als programes formatius, i acostar així la formació universitària a les 
necessitats del mercat laboral. A la primera edició es van estudiar amb més dete-
niment els sectors d’ensenyament, medicina, infermeria i funció pública. Mentre 
que a l’edició que ara està en marxa s’estudiaran específicament fins a 16 sectors: 
humanitats i indústries culturals, disseny artístic, funció pública, serveis jurídics, 
mitjans de comunicació, activitats financeres i assegurances, consultories, turis-
me, centres educatius, infermeria, medicina, biociències, farmàcia, TIC, enginyeri-
es de la producció i logística, i construcció. A més de l’enquesta, que va donar re-
sultats quantitatius per a aquests quatre sectors específics i el conjunt de la resta 
(l’enquesta va tenir lloc el 2014 i se’n van publicar els seus resultats el 2015), es va 
realitzar un estudi qualitatiu, durant el 2015, amb l’objectiu d’aprofundir en els re-
sultats, consistent en grups de discussió i entrevistes específiques per branques 
d’activitat amb empresaris i professionals (més de 100 hi van participar)2,3.

Pel que fa a l’estudi d’inserció laboral dels titulats en grau i similar, l’enquesta de 
l’AQU preguntava per factors relacionats amb l’ocupació, com si s’està treba-
llant, en atur o inactiu tres anys després d’acabar la carrera, quant de temps s’ha 
trigat en trobar una feina després de titular-se o quines han estat les vies d’in-
serció usades; per factors sobre la qualitat de l’ocupació, com l’adequació dels 
estudis a la feina, tipus de contracte, guanys obtinguts, etc.; i també sobre les 
competències adquirides amb els estudis, nivell obtingut i utilitat per a la feina 
que realitza, el que permet veure on hi ha més i menys dèficits competencials.

2. Els 12 sectors que van ser estudiats van ser els següents: entitats financeres, indústria, mitjans 
de comunicació, educació infantil i primària, medicina, serveis jurídics, construcció, tecnologi-
es de la comunicació, consultories, educació secundària, infermeria i serveis educatius i soci-
als. Això va donar lloc a un informe genèric i 12 informes individualitzats adreçats a les univer-
sitats i facultats amb estudis de perfils professionals adients a aquests sectors, disponibles 
per descarregar a http://www.aqu.cat/estudis/ocupadors/analisi_qualitatiu.html

3. La tercera fase del projecte (2015-2016) va servir per a convocar ajuts de recerca dirigits a la 
comunitat acadèmica, amb l’objectiu de realitzar estudis a partir de la base de dades elabora-
da per l’AQU per a aprofundir en el coneixement sobre l’ocupabilitat i les competències dels 
graduats recents i el seu grau d’adequació a les demandes del mercat de treball. Aquesta 
convocatòria d’ajuts també s’ha fet respecte de l’estudi d’inserció laboral des de la perspecti-
va dels titulats.
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Al quadre 4 i gràfic 5 es mostren els principals resultats. En primer lloc, al qua-
dre 4, per al darrer estudi, el del 2017, es presenten els principals indicadors 
d’inserció laboral que podem trobar a partir de les dades de l’enquesta, tot di-
ferenciant-los per branca de coneixement. En segon lloc, al gràfic 5, es presen-
ta l’evolució seguida en les tres darreres edicions de l’estudi4 pels esmentats 
indicadors d’inserció laboral. Són tres edicions que abasten un període que es 
caracteritza per anar d’una situació de crisi el 2011, a una altra, paulatinament, 
de recuperació econòmica, després d’un primer moment d’aprofundiment de 
la situació negativa al mercat laboral (2011-2013, tant des del punt de vista 
quantitatiu com també qualitatiu i de devaluació salarial).

Quadre 4. Principals indicadors d’inserció laboral, per branques de 
coneixement, titulats al sistema universitari català en grau i antics cicles, 

situació a principis de 2017 dels graduats el 2012-2013

Arts i 
Humanitats

Ciències 
Socials i 

Jurídiques

Ciències Ciències 
de la 
Salut

Enginyeria i 
Arquitectura

Total

% d’ocupats 82,6 89,7 84,7 89,5 93,2 89,3

% funcions no 
universitàries

33,7 17,2 25,1 13,3 12,5 20,0

% indefinits 38,8 54,0 38,4 36,6 61,8 49,9

% temporals 39,6 34,5 44,7 46,2 21,4 35,2

% autònoms 15,2 8,8 3,6 13,3 13,9 10,9

% a temps complet 59,6 78,8 77,5 63,4 92,3 76,7

Guanys: % de fins a 
mileurista

40,7 20,4 21,8 26,0 8,6 19,8

Guanys: % de més de 
dosmileurista

19,4 37,7 37,0 34,4 65,7 42,9

% treballant a 
l’estranger

4,8 2,5 5,2 3,4 5,0 3,6

Nota: Es consideren universitats presencials, públiques i privades. Els guanys van referits als que 
treballen a temps complet, i són bruts anuals, dividits per 12 mesos.

Font: AQU (2017).

4.  Les universitats privades s’incorporen a l’estudi d’inserció laboral de l’AQU a partir de 2011. 
Les tres primeres edicions només comptaven amb universitats públiques, per tant, no són 
comparables els seus resultats.
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Del quadre 4 se’n poden extreure conclusions semblants a les analitzades més 
amunt amb dades del conjunt de l’Estat espanyol. Això és, que els millors resul-
tats d’inserció laboral es registren, en general, a l’àrea d’enginyeria i arquitec-
tura i estaria a l’altre extrem, arts i humanitats. Per exemple, així succeeix si 
ens fixem en el percentatge que estava ocupat a principis de 2017 d’aquells 
que es van titular el curs 2012-2013: màxim del 93,2% pels de la branca d’engi-
nyeria i arquitectura i mínim del 82,6% per a arts i humanitats. Atenent als que 
treballaven, el percentatge d’aquells que no desenvolupaven funcions relacio-
nades amb un nivell universitari, és a dir, que estaven clarament sobrequalifi-
cats, anava d’un mínim del 12-13% per als d’enginyeria i arquitectura i ciències 
de la salut al màxim de més d’1 de cada 3 dels titulats a arts i humanitats. La 
màxima proporció, per altra banda, de contractats indefinits i la mínima de 
temporals es registrava també per als enginyers: del 62% i 21,4%, respectiva-
ment; igual que succeeix amb la jornada laboral: el 92,3% dels titulats en 2013 
en enginyeria i arquitectura que treballaven al començament de 2017 ho feien 
a temps complet, front el mínim inferior al 60% dels graduats a arts i humani-
tats. Pel que fa als guanys percebuts, i atenent a aquells que treballaven a 
temps complet, específicament, els que cobraven mensualment en brut més 
de 2.000 euros significaven gairebé dos de cada tres a enginyeria i arquitectura 
(65,7%) front el menys d’un de cada cinc dels titulats a arts i humanitats (19,4%). 
En sentit contrari, els percentatges corresponents respectius de fins a mileuris-
tes eren del 8,6% i 40,7%. Finalment, es pot esmentar que on hi havia percentu-
alment més autònoms era entre els graduats a arts i humanitats (15,2%), estant 
al cantó oposat els de ciències (3,6%), mentre que els que treballaven a l’es-
tranger eren molts pocs percentualment, oscil·lant les proporcions des del 5% 
aproximadament dels graduats a ciències i enginyeria i arquitectura al 2,5% dels 
de ciències socials i jurídiques.

Al gràfic 5, en primer lloc, pel que fa al percentatge d’ocupats, s’observa que la 
dada de 2017, del 89,3%, suposa una millora respecte a la de 2014, de prop de 
cinc punts percentuals, després de la caiguda de quatre punts que es va regis-
trar des de l’estudi de 2011 a 2014. De 2008 a 2011 també es va observar una re-
ducció de cinc punts, si s’atén en aquest cas als titulats al conjunt del sistema 
públic universitari català. Per la qual cosa es comprova que la taxa d’ocupació 
dels graduats catalans ha tingut un comportament totalment procíclic a la dar-
rera dècada. Atenent a aquells que estaven treballant en el moment de l’en-
questa, dos de cada 10, a l’estudi de 2017, no desenvolupaven tasques universi-
tàries, per tant, estaven clarament sobrequalificats. Aquest percentatge ha 
baixat respecte de l’estudi de 2014 (dos punts percentuals), el que contrasta 
amb el fort augment observat des de 2011 a 2014 (de prop de set punts). Entre 
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2008 i 2011 (titulats del sistema públic) ja es va registrar un increment. Un altre 
cop, doncs, l’evolució ha estat marcada pel cicle econòmic clarament (crisi, 
més sobrequalificació; recuperació, menys).

Gràfic 5. Principals indicadors d’inserció laboral, titulats al sistema 
universitari català en grau i antics cicles, situació dels graduats tres anys 

abans
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Nota: Es consideren universitats presencials, públiques i privades. Els guanys van referits als que 
treballen a temps complet, i són bruts anuals, dividits per 12 mesos.

Font: AQU (2011, 2014 i 2017).

Pel que respecta a l’estabilitat laboral, el 2017, d’aquells titulats (al sistema uni-
versitari català en grau i antic cicles al curs 2012-2013) que estaven treballant, 
un de cada dos gaudia d’un contracte indefinit, mentre que el 35,2% tenien un 
contracte temporal (la resta eren becaris, treballaven en negre o eren autò-
noms). Respecte del 2014, la temporalitat s’ha estancat i el percentatge d’inde-
finits ha pujat prop de dos punts, en paral·lel al període de recuperació que es-
tem experimentant. Comparant les dades de l’estudi de 2011 amb les de 2014, 
l’efecte de la crisi és evident en registrar-se un augment de la temporalitat 
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d’uns quatre punts i una reducció de la contractació indefinida de set punts. 
Comparant els resultats de l’estudi de 2008 amb el de 2011 (titulats del sistema 
universitari públic català) ja s’havia produït un deteriorament (la temporalitat 
va pujar uns tres punts i el percentatge d’indefinits va baixar prop de 3,5 
punts).

El percentatge que treballava a temps complet, del 76,7%, també s’ha recupe-
rat lleugerament, si es comparen els resultats de l’estudi de 2017 amb el de 
2014 (poc més de dos punts percentuals), després d’experimentar una davalla-
da de deu punts si comparem la situació el 2014 dels titulats tres anys abans 
amb la de la promoció 2006-2007 a l’any 2011. De 2008 a 2011 ja s’havia produït 
una disminució, d’uns quatre punts percentuals (titulats del sistema universita-
ri públic). De nou, doncs, el comportament a la darrera dècada s’ha mostrat 
totalment procíclic. Cosa que també ocorre, de manera molt clara, amb els 
guanys. Així, el percentatge d’aquells com a molt mileuristes entre els que es-
taven treballant el 2017 i s’havien titulat tres anys abans a les universitats cata-
lanes (del 19,8%) ha baixat dos punts i els d’aquells que guanyaven més de 
2.000 euros bruts mensuals (del 42,9%) ha pujat cinc punts percentuals si es 
compara amb l’estudi de 2014 (situació a començaments d’aquell any dels que 
es graduaren el 2010). Entre l’estudi de 2011 i 2014, en canvi, el percentatge dels 
que menys guanyaven havia pujat gairebé 10 punts i el dels que més ingressos 
obtenien havia baixat prop de nou punts.

Finalment, es pot destacar que el percentatge dels que treballaven per compte 
propi (eren autònoms) era bastant reduït, del 10,9%, pràcticament la mateixa 
xifra que a l’estudi de 2014 i prop de tres punts per sobre del de 2011; mentre 
que era ínfim el percentatge que treballava a l’estranger, inferior al 4%, encara 
que en comparació amb els dos estudis previs ha augmentat lleugerament (un 
punt percentual). Dels que treballaven a l’estranger, la gran majoria es localit-
zava a algun país europeu (més de vuit de cada deu), mentre que una mica més 
del 10% havien emigrat al continent americà. En aquest sentit, el 88,8% dels gra-
duats el 2013 que treballaven el 2017 desenvolupaven les seves tasques a Cata-
lunya.

Altres qüestions al voltant de la inserció laboral que se’n deriven de l’estudi de 
l’AQU són, per exemple, el fet que la gran majoria dels que treballaven el 2017 i 
s’havien titulat el 2013 al sistema universitari català treballaven al sector privat, 
més de les tres quartes parts. El pes del sector públic com a ocupador dels gra-
duats universitaris va caure del prop del 33% a menys del 25% si s’atén a les tres 
darreres edicions de l’estudi, en consonància amb les retallades del pressupost 
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públic per la necessitat de complir amb les exigències de dèficit públic, en el 
context de la crisi del deute sobirà a la Unió Econòmica i Monetària i, especial-
ment, als Estats del Sud d’Europa. Així mateix, també es pot indicar que set de 
cada 10 titulats va trobar feina, segons es desprèn de l’enquesta de 2017, en 
menys de tres mesos, mentre que la via majoritària d’accés a la feina va ser la 
dels contactes personals i familiars (uns quatre de cada deu), seguit d’Internet 
(uns dos de cada deu), que ha pujat la seva importància, de manera lògica i 
normal, en el temps (al 2008, menys del 14% trobava feina usant les xarxes i, a 
començament de segle, poc més de l’1%). Una mica més de set de cada deu en-
questats es declara satisfet amb la carrera que va estudiar i hi tornaria a repetir 
si anés enrere en el temps, amb un màxim del 80% per als que estudiaren cièn-
cies de la salut (més del 90% per a l’àmbit de Medicina) i un mínim del 68% per a 
arts i humanitats.

Pel que fa a les competències, l’estudi d’inserció laboral de l’AQU demana als 
titulats que valorin el nivell de formació rebut a la universitat en un seguit de 
14 competències, així com la seva utilitat per a la feina que desenvolupen (con-
siderant el cas concret d’aquells que treballen en feines de nivell universitari). 
De la diferència entre ambdues valoracions es poden obtenir les possibles 
mancances de competències en la formació universitària dels graduats en 
grau i antics cicles a Catalunya. En l’edició de 2017, sobre la promoció de titu-
lats del curs 2012-2013, en primer lloc, es pot destacar que les competències 
que resultaven més útils per a desenvolupar la feina (valoració en una escala 
de 0 a 10 de 6,8 i superior) eren, per aquest ordre, el treball en equip (7,5), la 
capacitat per resoldre problemes (7,2), la capacitat per a prendre decisions 
(7,1), tenir un pensament crític (7,1) i l’expressió escrita (6,9) i oral (6,8). Els 
idiomes i la formació teòrica i pràctica eren les competències menys usades. 
Per l’altre cantó, consideraven que les competències on millor els havia prepa-
rat el seu pas per la universitat eren el treball en equip i la formació teòrica 
(puntuació de 6,8 sobre 10, en tots dos casos), seguides, per aquest ordre, pel 
desenvolupament del pensament crític (6,5), per l’expressió escrita (6,3) i la 
capacitat per a resoldre problemes (la valoració del nivell de formació rebut 
era del 6,1). En les darreres posicions apareixien els idiomes (pobre valoració 
de 3,7 sobre 10), la informàtica (també suspenia amb un 4,9) i la capacitat de 
lideratge (valoració de 5).
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Gràfic 6. Dèficit de competències per als titulats: diferència entre la mitjana 
del nivell de formació rebut i la seva utilitat per a la feina. Titulats al sistema 

universitari català en grau i antics cicles, situació a principis de 2017 dels 
graduats el 2012-2013 (només aquells que treballen i fan funcions de nivell 

universitari). Ordenació de les competències de més a menys utilitat per a la 
feina (escala de 0 a 10).

-2,2 -1,9 -1,6 -1,3 -1,0 -0,7 -0,4 -0,1 0,2 0,5 0,8
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Nota: Es consideren universitats presencials, públiques i privades.

Font: AQU (2017).

Al gràfic 6 es mostra la diferència entre les valoracions que atorguen els en-
questats a la utilitat a la feina de les competències proposades i el nivell de 
formació assolit gràcies a la universitat. Només una competència, la formació 
teòrica, té un superàvit de formació: el nivell que els hi ha donat el seu pas per 
la universitat és superior al necessari a la feina; a la resta hi ha dèficits. Els sis 
majors dèficits es donen als idiomes (de manera molt clara), les habilitats infor-
màtiques, la capacitat per a prendre decisions, de lideratge, de gestió i per a 
resoldre problemes. D’aquestes sis competències, com s’ha esmentat més 
amunt, estaven entre les més importants per a la feina la capacitat per a pren-
dre decisions i per a resoldre problemes. Encara que si es compara amb l’edició 
de 2014 no succeeix, si es fa amb la de 2011 i més endarrere en el temps, sí que 
s’observa que hi ha hagut un increment pràcticament continu de la valoració, 
per part dels titulats, del nivell de formació en la sèrie de competències propo-
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sades que els atorga el seu pas per la universitat, en paral·lel a la implantació 
completa del nou Espai d’Educació Superior i els nous graus en contraposició 
als antics estudis de cicle (diplomatures, llicenciatures i enginyeries superiors i 
tècniques), tot i que, com s’ha vist, els dèficits formatius en competències con-
tinuen subsistint.

Pel que fa a l’estudi d’ocupadors, i centrant-nos específicament en l’informe 
quantitatiu (AQU, 2015) on s’analitzen els resultats de l’enquesta realitzada, es 
poden extreure un seguit de conclusions generals5. En primer lloc, cal indicar 
que es van obtenir respostes de 1.325 empreses i institucions, dues terceres 
parts de les quals provenien de la base de dades de les borses de pràctiques i 
treball de les universitats catalanes. El 60% havien contractat graduats recents 
en els darrers cinc anys. Els principals àmbits d’on provenien els titulats con-
tractats eren Economia, ADE i Empresarials (el 34%), Enginyeries de la Produc-
ció (industrials i associades) (el 31%) i Tecnologies de la Informació i la Comuni-
cació (el 28%). Eren les grans empreses, les innovadores i les que ja tenien un 
percentatge elevat de titulats superiors a les seves plantilles, les que més titu-
lats contractaven. Entre els factors de contractació més ben valorats per les 
empreses i institucions enquestades estaven haver obtingut la titulació a l’es-
tranger, haver fet pràctiques a empreses i haver realitzat estades a l’estranger. 
També és rellevant indicar que més del 40% dels ocupadors enquestats van in-
formar de dificultats en el procés de contractació: el 60% dels quals per la man-
ca de sol·licitants amb les competències necessàries (causa més important per 
a les petites empreses que per a les grans), el 30% per la manca de titulats en 
un àmbit concret (afectava més a les grans empreses) i el 20% per la manca de 
sol·licitants que acceptessin el salari ofert (dificultat que es trobaven més so-
vint les petites empreses).

El 74% de les empreses i institucions de la mostra van proporcionar formació 
addicional als graduats recents que van contractar, més en el cas de les grans 
empreses (87%) o les organitzacions més innovadores (85%). Les causes més 
importants per a fer-ho eren millorar la formació específica en el sector, adap-
tar els contractats a les característiques i cultura de l’empresa, millorar les 
competències transversals, corregir la manca de coneixements bàsics i millorar 

5. Atenent a l’enquesta general que es va portar a terme, sense entrar en les individualitzades 
per àmbits, que es poden trobar, no obstant, a http://www.aqu.cat/estudis/ocupadors/ocu-
padors_medicina.html ; http://www.aqu.cat/estudis/ocupadors/ocupadors_infermeria.html ; 
http://www.aqu.cat/estudis/ocupadors/ocupadors_ensenyament.html ; i http://www.aqu.
cat/estudis/ocupadors/funcio_publica.html.
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el nivell d’idiomes (més important per a les grans empreses). Per altra banda, 
més del 60% dels ocupadors enquestats informaven de que habitualment col-
laboraven amb les universitats a través de l’oferta de pràctiques per als estudi-
ants de grau, però, en l’altre extrem, pràcticament nou de cada 10 de les em-
preses i institucions enquestades no havien participat mai en l’elaboració dels 
plans d’estudis universitaris.

Respecte a les competències dels graduats recents, es van proposar fins a 15 i 
es va demanar als ocupadors a través de l’enquesta, per una banda, que valo-
ressin la importància o rellevància de les mateixes per al desenvolupament del 
treball i, per l’altra, la satisfacció amb el nivell en aquestes competències dels 
graduats recents contractats. Les cinc més rellevants (amb una puntuació del 
seu nivell d’importància per al món laboral de més de 8 en una escala de 0 a 10) 
van ser, per aquest ordre: la responsabilitat en el treball (8,9), la capacitat per 
a aprendre (8,4), el treball en equip (8,3), la capacitat per a resoldre problemes 
(8,2) i el domini de les eines informàtiques (8,2). En les darreres posicions, amb 
una valoració inferior a 7, estaven les habilitats de negociació i la capacitat de 
lideratge. Pel que fa a la satisfacció amb el nivell dels graduats recents contrac-
tats, en les primeres posicions, amb unes valoracions de 7 sobre 10 i superior 
apareixien el domini de les eines informàtiques (7,9), la responsabilitat en el 
treball (7,6), el treball en equip (7,5), la formació teòrica (7,2) i la capacitat per 
a aprendre (7). A les darreres posicions, amb menys de 6 sobre 10, les habilitats 
de negociació i la capacitat de lideratge, tot just les dues competències consi-
derades, de fet, com menys rellevants pels ocupadors.

Al gràfic 7 es mostra la diferència entre la satisfacció amb el nivell dels gradu-
ats acabats de contractats en les competències proposades i les valoracions 
que atorguen els enquestats a la importància per la feina d’aquestes compe-
tències. En totes elles s’observa un dèficit, tret de la formació teòrica, on el ni-
vell dels titulats recents satisfà plenament als ocupadors. Els sis dèficits més 
elevats es trobaven en les competències de resolució de problemes, formació 
pràctica, capacitat per a generar noves idees, capacitat per prendre decisions, 
responsabilitat en el treball i capacitat per aprendre. D’aquestes sis, hi havia 
tres que, com s’ha indicat més amunt, estaven entre les més rellevants en el 
món laboral per als ocupadors: la capacitat per a resoldre problemes, la res-
ponsabilitat en el treball i la capacitat per a aprendre. En el cas dels idiomes, 
també val a dir que hi havia diferències significatives segons la grandària de 
l’empresa ocupadora. Així, a les grans, el domini d’idiomes estava entre les 
principals competències per nivell d’importància concedida i el dèficit que tro-
baven, respecte al nivell que mostraven els graduats recents contractats, figu-
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rava entre els més elevats, la qual cosa es relaciona amb el fet que les grans 
empreses estan més orientades a l’àmbit espanyol i internacional, mentre que 
les petites concentren el seu negoci més a l’àmbit local i català.

Gràfic 7. Dèficit de competències per als ocupadors: diferència entre la 
mitjana del nivell de satisfacció amb les competències dels graduats recents 

contractats i la importància per a la feina que atorguen els ocupadors en 
aquestes competències. Ordenació de les competències de més a menys 

importància per a la feina (escala de 0 a 10).
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Font: AQU (2015).

4.  Possibilitats de millora en l’encaix dels graduats universitaris al mercat 
de treball i reptes de futur

En aquest apartat s’avancen algunes recomanacions, en sentit ampli, per a in-
tentar millorar la inserció laboral dels graduats universitaris en el present i en 
el futur, en un context que es caracteritzarà presumiblement per la continua-
ció del fenomen de la globalització i l’auge i la consolidació dels països emer-
gents, a banda de la disrupció que suposarà a mitjà termini la digitalització de 
l’economia.
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Pel que fa al present, el mateix estudi d’ocupadors de l’AQU ja ens dona una 
idea dels aspectes on seria possible millorar, ja que inclou també propostes per 
a augmentar l’ocupabilitat dels graduats universitaris. Una primera qüestió 
prèvia seria fer més divulgació i donar més visibilitat a les dades detallades de 
les que es disposa sobre indicadors d’inserció laboral, per branques de conei-
xement, àmbits d’estudi i, fins i tot, titulacions i universitats6. Això facilitaria la 
realització d’accions conjuntes entre empresa i universitat per a millorar l’ocu-
pabilitat dels graduats i, tal com s’indica a Parellada i Álvarez (2016), podria 
servir de guia als estudiants de secundària que volen continuar estudiant a la 
universitat: que siguin conscients, ells i les seves famílies, de les condicions que 
poden esperar des del punt de vista laboral, segons la seva elecció; així podri-
en prendre la seva decisió amb una major informació, en aquest aspecte labo-
ral, en concret.

Una segona proposta seria enfortir i perfeccionar el funcionament de les pràc-
tiques a empreses i institucions dels estudiants en els darrers anys de carrera, 
pràctiques que haurien de ser obligatòries al pla d’estudis. En aquest sentit, les 
pràctiques són una manera molt útil de facilitar el començament de la inserció 
laboral dels graduats universitaris i una via molt ben valorada pels ocupadors 
com a mitjà per a conèixer de primera mà els coneixements, competències i 
actituds dels graduats. Fins i tot es podria plantejar la possibilitat de realitzar 
formació dual universitària, tot compatibilitzant els estudis i la pràctica laboral, 
alhora, a la manera que s’ha implantat a la formació professional. En relació, 
seria desitjable millorar, així mateix, el funcionament de les borses de treball 
universitàries, agilitzar el seu funcionament, millorar la seva eficiència en la se-
lecció de perfils i incrementar la seva proactivitat, tot evitant l’excés de buro-
cràcia.

Una tercera proposta és la d’augmentar i millorar la relació i col·laboració en-
tre universitat i empresa en l’aspecte de la formació i inserció laboral. Per 
exemple, que les empreses i institucions participessin de manera habitual en 
l’elaboració dels plans d’estudis universitaris, per a ajudar a establir els conei-
xements i competències (genèriques/transversals i específiques) que són ne-
cessaris en els diferents sectors i perfils professionals. De la mateixa manera 

6. L’AQU, en aquest sentit, a la web http://estudis.aqu.cat/dades/Web/Inici inclou informes com-
plets i detallats, amb dades d’inserció laboral del titulats en grau i antics cicles, per titulacions 
i universitats. A més, es mostra la informació corresponent a totes sis edicions que s’han fet 
de l’estudi.
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seria molt important que la universitat s’involucrés en la formació continuada 
que necessiten les empreses. Actualment, l’opinió és, segons l’estudi d’ocupa-
dors de l’AQU, que la formació continuada que pot oferir la universitat no és 
adient per a ells, per l’elevat cost, per la dificultat de compaginar horaris labo-
rals i formatius i per la poca adaptació dels continguts a les necessitats de l’em-
presa. Seria així desitjable que la universitat intentés agilitzar i flexibilitzar la 
formació continuada que oferta, explotant més i millor les possibilitats que 
ofereixen les tecnologies de la informació i comunicació. Finalment, es podria 
incrementar l’aprofitament de la participació a les universitats de professionals 
de les institucions i empreses com a professors associats i també fomentar que 
el professorat ordinari universitari pogués fer estades a les empreses i institu-
cions.

Una darrera qüestió interessant té a veure amb les metodologies de docència i 
la necessitat de posar més el focus en l’aprenentatge de l’alumne. Tal i com es 
destaca a l’estudi d’ocupadors de l’AQU, sembla útil, per a adaptar la formació 
a la demanda del mercat de treball, complementar els coneixements amb com-
petències específiques pròpies de les titulacions i amb competències transver-
sals, usant per a això les metodologies d’ensenyament i aprenentatge que més 
s’adeqüin. En aquest sentit, Mora (2011) troba que el mètode més adient per a 
adquirir la major part de les competències necessàries per al mercat de treball 
és l’aprenentatge basat en problemes o la participació en projectes d’investi-
gació, així com les classes pràctiques; en canvi, les classes magistrals tradicio-
nals troba que no incideixen en l’adquisició de competències.

Quant al futur immediat, i pel que fa a la continuació de la globalització i l’auge 
i consolidació dels països emergents, esdevindrà cada cop més cabdal per als 
graduats superiors el domini d’idiomes, evidentment l’anglès, però també d’al-
tres i serà molt útil, així mateix, tenir coneixements d’idiomes com el xinès, el 
més parlat al món i que correspon al país emergent amb més possibilitats de 
consolidar-se com el gegant que ja és, la Xina. Com s’ha vist a l’apartat ante-
rior, el domini d’idiomes era una de les competències on hi havia més dèficit 
entre el nivell del graduat universitari i el que es necessitava a la feina i exigien 
les empreses, especialment les grans. Evidentment, la competència d’idiomes 
s’ha de treballar a tots els nivells de l’educació, començant per la primària, 
però també des de les universitats es poden prendre mesures.

Per exemple, aconseguir un entorn més internacionalitzat ajudaria a millorar la 
competència d’idiomes a la universitat: més estudiantes internacionals, més 
enllà dels puntuals alumnes d’intercanvi, més professors que vinguin de fora, 
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més programes d’estudis en anglès. En aquest sentit, els informes de l’OCDE 
Education at a Glance, posen de manifest que l’Estat espanyol és un dels que té 
menys presència d’estudiants internacionals: a la darrera edició, OCDE (2017), 
amb dades de l’any 2015, es mostrava que els estudiants internacionals al grau 
representaven el 0,8%, front el 4,3% del conjunt de l’OCDE i del 6,2% dels països 
de la Unió Europea que formen part de l’OCDE; al màster, els percentatges res-
pectius eren del 7,1%, 11,5% i 12,4%. En el primer cas, el del grau, l’Estat espanyol 
era el tercer amb un menor nivell, només Xile i Mèxic mostraven unes dades 
més baixes; i en el segon, era el vuitè més reduït. Com s’indica a Fundación CYD 
(2016), un dels motius de la pitjor posició comparada espanyola és el nivell rela-
tiu tan reduït en la proporció d’ensenyaments en anglès (ETP’s: English Taught 
Programmes); en el curs acadèmic 2013-2014, segons l’OCDE, tot just una de 
cada cinc institucions espanyoles d’educació superior oferia ensenyaments ín-
tegres en anglès, percentatge tretze punts inferior al de la mitjana de l’OCDE 
(considerant països on l’anglès no és la llengua oficial). Catalunya, no obstant 
això, prenent les estadístiques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, era la 
segona comunitat amb més percentatge d’estudiants internacionals sobre el 
total de matriculats: considerant conjuntament el grau i el màster arribava al 
6%, gairebé el doble que l’Estat espanyol, sent només superada per Navarra 
(10,3%). En el cas de considerar el professorat estranger, el que aquest repre-
sentava sobre el total del personal docent i investigador a Catalunya, de pràcti-
cament el 5%, era la dada més elevada de tot l’Estat espanyol (Fundación CYD, 
2018) però quedava lluny de les xifres de països com el Regne Unit (27,3%), Su-
ïssa (43,5%), Dinamarca (17%), Suècia (13,5%) o Alemanya (10,5%) (Eurydice, 
2017).

Pel que respecte a la disrupció que suposarà a mitjà termini la digitalització de 
l’economia, el gran repte serà adaptar-ne els coneixements i competències 
dels titulats. Seguint a Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2015a); Ro-
land Berger (2016) i Blanco et al. (2017), es pot dir que la primera revolució in-
dustrial va ser la de la màquina de vapor i el teler mecànic, la segona va girar al 
voltant de l’electricitat i es va caracteritzar per la producció en cadena, la ter-
cera va venir de la mà de l’electrònica, les tecnologies de la informació i comu-
nicació i l’increment de l’automatització en les tasques productives i ara estem 
al començament de la quarta revolució industrial, la que potser serà la més dis-
ruptiva, la de la indústria 4.0 (terme encunyat per primer cop pel govern ale-
many) i que té a veure amb l’ús dels sistemes ciberfísics, els robots autònoms, 
la internet de les coses, la hiperconnectivitat, el cloud computing o el big data. 
La indústria 4.0 s’incrusta, a més, en un ecosistema totalment digitalitzat (tal i 
com es mostra a la figura 1).
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La digitalització de l’economia produirà impactes a tots els nivells, entre els 
quals, un major creixement econòmic a partir de l’augment de la productivitat, 
més competitivitat, processos productius flexibles i eficients, productes perso-
nalitzats, amb major qualitat i prestacions i fins i tot hi haurà canvis en els mo-
dels de negocis, amb un protagonisme creixent de l’economia col·laborativa o 
economia gig. Però, tal i com destaquen Blanco et al. (2017), els impactes que 
més s’han tractat i que més debat han generat i continuen generant són els 
que tenen a veure amb l’ocupació.

Figura 1. Exemple d’ecosistema digitalitzat

Font: Roland Berger (2016).

Sembla evident que la digitalització destruirà llocs de treball (sobretot per la 
major automatització, la presència de robots i el desenvolupament de la intel-
ligència artificial). Però també sembla evident que el creixement econòmic que 
portarà la major productivitat producte de la digitalització, comportarà més 
nivell de rendes, més despesa i més ocupació. La destrucció d’ocupació estaria 
més lligada a treballs rutinaris, mecànics, repetitius, de baixa qualificació, rela-
tiu a activitats físiques, a la manufactura, però també afectaria a treballs de 
qualificacions mitjanes, mig rutinaris, de recollir i processar dades, treballs 
d’oficina –administratius, comptables- però també d’altres com conduir vehi-
cles, realitzar operacions financeres o serveis de cara al públic, com caixers, 
recepcionistes d’hotel o agents de viatges. Frey i Osborne (2013) estimen, amb 
dades d’Estats Units, que gairebé la meitat dels llocs de treball actuals (el 47%) 
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poden estar en risc de desaparèixer7 i pràcticament la totalitat dels que es 
mantinguin canviaran radicalment: els robots i la intel·ligència artificial poden 
substituir els humans en algunes tasques del seu treball i ells focalitzar-se en 
d’altres. Mackinsey (2017), en aquest sentit, fa una estimació de que el 60% de 
les ocupacions mundials tenen almenys un 30% de les seves tasques que podri-
en ser automatitzades. També consideren que encara que la digitalització po-
gués eliminar la meitat de les ocupacions actuals, no s’arribarà a aquestes xi-
fres per factors culturals, econòmics o socials, que afectarà la plena i completa 
adopció de l’economia digital, de tal manera que pronostiquen que per al 2030 
es podria haver eliminat en el pitjor dels escenaris fins a una tercera part de les 
ocupacions existents en l’actualitat. L’ocupació que es pugui crear, per una 
banda, podria estar relacionada amb activitats com la cura de gent gran, espe-
cialment a les societats occidentals més envellides, o amb altres professions 
netament humanes o relacionades amb la creativitat (World Economic Forum, 
2016, Comissió Europea, 2016, Mckinsey, 2017). En aquest sentit, les competèn-
cies més necessàries en el treball en el futur seran algunes que no es conside-
ren tan importants a l’actualitat, competències més socials, emocionals i hu-
manes o cognitives avançades, com l’empatia, la intel·ligència emocional, el 
pensament crític, la persuasió, el comportament ètic, la creativitat o la resilièn-
cia. Per altra banda, i sobretot, es crearà ocupació d’alta qualificació al voltant 
de les professions i perfils STEM (acrònim en anglès de ciència, tecnologia, en-
ginyeria i matemàtiques)8.

Sobre les ocupacions i perfils STEM, cal indicar que les projeccions de CEDEFOP 
(Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional) ens in-
dica que la demanda de professionals STEM creixerà un 12% fins a 2025 mentre 
que d’altres ocupacions augmentaran menys del 4% (el percentatge de creixe-
ment en l’ocupació STEM que dona per a l’Estat espanyol és, fins i tot, superi-

7. Amb altre aproximació, no basant-se en ocupacions susceptibles de ser automatitzades sinó 
en tasques, Amtz et al (2016), troben que aquest risc és significativament menor, del 9% per 
als països de l’OCDE, arribant a pràcticament el 12% a Espanya. Mentre que un molt recent es-
tudi (PriceWaterhouseCoopers, 2018) estima que per al 2030 els treballs en risc de ser auto-
matitzats a Espanya serà del 34%.

8. World Economic Forum (2016) estima, però, un balanç negatiu, amb una amortització neta de 
llocs de treball de 5,1 milions a curt termini, que surt d’una pèrdua de 7,1 milions i la creació de 
dos milions. En aquest sentit, davant el problema de destrucció neta de llocs de treball, o de 
desigualtat, en haver creació principalment per a perfils d’alta tecnologia, d’elevats coneixe-
ments i competències i destrucció de perfils baixos o mitjans, una possible solució podria ser 
la implantació d’una renda bàsica universal, si el treballador desplaçat no pot aprendre nous 
coneixements i competències i reciclar-se
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or, del 25,5%) (Comissió Europea, 2015). Per l’altra banda, Randstad Research 
(2016) estima que a Espanya es podria generar una ocupació potencial STEM 
d’1,25 milions de llocs de treball en els propers cinc anys, tant considerant ocu-
pació directa (prop de 400.000), com induïda per aquest tipus d’ocupació i in-
directa. En aquest sentit, s’estima que cada lloc de treball STEM suposa entre 
2,5 i 4,4 d’addicionals en la resta de sectors.

Actualment, Catalunya, tot i estar millor posicionada que el conjunt de l’Estat 
espanyol, i al voltant de la mitjana de la UE, encara està lluny dels països líders 
pel que fa a la generació, en termes relatius, de graduats universitaris STEM. 
Efectivament, si s’atén al percentatge sobre el total de titulats en grau i màster 
oficial que representaven el curs 2015-2016 els que es van graduar en titulaci-
ons STEM, segons la informació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, la 
dada per a Catalunya, que era del 25,4%, superava en una mica més de tres 
punts percentuals a l’espanyola i igualava a la de la UE-28 (dades del 2015 i 
d’Eurostat), però en canvi, quedava a uns deu punts percentuals d’Alemanya, 
la líder europea en economia digital i una de les capdavanteres al món. Si, per 
altra banda, es posa en relació els graduats en titulacions de grau i màster ofici-
al de tipus STEM amb la població de 20-29 anys, la dada catalana, de 16,3, tor-
nava a estar en la mitjana de la UE-28 i a superar a la del conjunt de l’Estat espa-
nyol (13,4), però quedava allunyada de les nacions líders europees que eren, en 
aquest indicador i amb dades d’Eurostat de 2015, Irlanda (26,7), Finlàndia 
(22,4), Polònia (21,1), Alemanya (19,2) i Regne Unit (18,4).

Entre els obstacles per a l’economia digital, un dels més importants seria la fal-
ta de competències i coneixements adients del capital humà, per la qual cosa 
esdevé clau la formació, tant des d’un vessant de formació laboral, dels que ja 
estan en actiu al mercat de treball, com de formació acadèmica, adaptant-ne 
els plans d’estudi i els sistemes formatius, fins al nivell universitari, per garantir 
que es podran cobrir els nous perfils professionals que es necessitaran a l’eco-
nomia digital (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2015a; Roland Berger, 
2016, CEOE, 2016, Blanco et al., 2017). S’ha fet, en aquest sentit, el Libro Blanco 
para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la economía digital 
(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2015b), on un comitè d’experts, de 
la universitat i del món professional i de l’empresa, “va plantejar les línies bàsi-
ques en les quals es pot definir un grup de perfils afins al sector de l’economia 
digital, els quals es van relacionar amb les seves competències i, al mateix 
temps, se’ls va assignar una sèrie de continguts amb la intenció que serveixi 
d’orientació a l’hora de conformar noves titulacions universitàries” (Libro Blan-
co, p.217). Però no tan sols s’haurà de crear titulacions universitàries noves 
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sinó modificar contínuament les existents. Per a això esdevenen encara més 
cabdals moltes de les qüestions a les que hem fet referència al començament 
d’aquest apartat, com un major vincle entre universitats i empreses per a dis-
senyar el pla d’estudis, per a què des de la universitat se sigui conscient, en 
cada sector i perfil professional, de quins són els coneixements i competències 
que necessita el mercat laboral en cada moment; flexibilitzar el sistema univer-
sitari per a donar resposta formativa de manera àgil i ràpida a les necessitats 
que identifiquin els sectors productius, en un marc de contínua transformació 
(en aquest sentit, els màsters oficials podrien ser una bona via d’introduir ràpi-
dament noves competències i continguts, i que el grau serveixi més de base, 
per la qual cosa, graus de tres anys i màsters de dos seria el més adient); refor-
çar les pràctiques i potenciar la formació dual; o aprofitar més i millor les TIC, i 
fins i tot els MOOC (massive open on line course), en general. De la mateixa 
manera, serà encara més important que les universitats s’involucrin decidida-
ment com a un actor crucial en la formació continuada. Si ja era important la 
formació continuada, o permanent, al llarg de la vida (lifelong learning), en un 
context d’economia digital i d’avanços ràpids i continus, aquesta esdevé abso-
lutament imprescindible: formació des del bressol fins la tomba (from cradle to 
grave). Cal tenir en compte que la major part dels treballs en els que s’ocupa-
ran els nens que fan avui primària probablement encara no existeixen i cal re-
cordar que a les competències que seran més importants en el futur, més de 
caire social i humà, ara no se’ls dona la importància requerida. En aquest sentit, 
també serà molt important adaptar la docència per a ensenyar a aprendre (El 
País, 2017). En un context d’economia digital, on l’entorn canvia contínuament 
i ràpidament, cal aconseguir titulats amb una bona formació genèrica i trans-
versal, que els doti de versatilitat i capacitat d’adaptació, que afavoreixi el 
transvasament d’un àmbit a un altre i faciliti el reciclatge, titulats, en definitiva, 
amb capacitat per a aprendre ràpid i de diferents disciplines i des de diferents 
perspectives, i que sàpiguen gestionar de la forma més òptima possible el seu 
propi aprenentatge.

Per a poder avançar en moltes de les recomanacions proposades, seria neces-
sari que les institucions universitàries del nostre país poguessin funcionar de 
manera menys rígida. I per a què sigui factible un funcionament més àgil i flexi-
ble de les universitats és urgent que hi hagi un canvi en la governança de les 
mateixes, que els atorgui més autonomia i capacitat de reacció davant els rà-
pids canvis de l’entorn. En aquest sentit, l’Estat espanyol i, amb ell, Catalunya 
han estat aliens a la onada de reformes que hi ha hagut a molts països euro-
peus, en aquest context. Aquí, tal com destaca Europe G (2013), les directrius 
imposades per la Ley de Reforma Universitaria de 1983 (LRU) amb prou feines 
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van ser modificades posteriorment en l’àmbit concret de la governança per la 
Ley de Ordenación Universitaria de 2011 (LOU) i la Ley Orgánica de Modifica-
ción de la Ley de Ordenación Universitaria de 2017 (LOMLOU). Això ha succeït 
malgrat que l’administració va impulsar la creació de comissions d’experts que 
proposessin línies de reforma universitària9. En aquest sentit, recentment, i 
impulsat per la Conferència de Consells Socials de les universitats espanyoles, 
la Cambra de Comerç d’Espanya i la Fundació CYD, s’ha realitzat un estudi on 
s’analitza la reforma de la governança universitària a sis països europeus de 
referència: Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Països Baixos i Portugal (Fun-
dación CYD et al., 2017, Krüger et al. (eds.), 2018).

Un dels aspectes claus de la reforma en aquests països ha estat l’establiment 
d’un òrgan de govern reduït, amb presència de representants externs a la uni-
versitat i amb capacitat per a designar al rector, al qual se li ha dotat d’una ma-
jor capacitat executiva i normalment designa als degans. Els òrgans com el se-
nat o claustre, on hi ha representats el professorat i altres membres de la 
col·lectivitat universitària han quedat com a òrgans consultius i/o limitats a 
qüestions acadèmiques. Respecte al professorat, en molts dels països analit-
zats s’ha modificat l’estatus del personal acadèmic, passant aquest de funcio-
nari públic a contractat laboral, la qual cosa ha comportat que hagi augmentat 
molt l’autonomia i capacitat de les universitats per a gestionar la política de 
recursos humans (captació, definició de la carrera acadèmica, política retributi-
va, etc.) fent més fàcil, així, poder atreure talent. En l’apartat de finançament, 
s’ha evolucionat cap a la transferència de recursos globals i incondicionals, que 
cobreixen les necessitats bàsiques, distribuït entre les universitats segons di-
verses fórmules, complementats amb altres recursos, l’objectiu dels quals és 
finançar l’excel·lència i que els reben les universitats en base als resultats que 
treuen en una sèrie d’indicadors de rendiment. Els governs han retingut alguns 
elements sota el seu control, com l’assignació de recursos; en alguns casos, 
com França, les polítiques de personal; i l’avaluació de la qualitat que, no obs-
tant això, ha tendit a ser una avaluació de caire institucional i no pas de progra-
mes, evitant així processos d’avaluació llargs, massa exhaustius i poc eficients. 
El reforçament de l’autonomia universitària, que també s’ha donat en l’oferta 
acadèmica, ha anat en paral·lel a un augment del retiment de comptes.

9.  A Espanya és de destacar Tarrach et al (2011), Miras-Portugal et al (2013), a banda del pioner Bricall 
(2000), i a Catalunya, Beato et al. (2012).
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5. Conclusions

En aquesta ponència s’han presentat, en primer lloc, les dades bàsiques de la 
formació universitària a Catalunya, atenent especialment als titulats i les seves 
característiques, així com a la presència entre la població de persones amb ti-
tulació superior. Cada curs surten de les universitats catalanes més de 50.000 
nous titulats actualment entre el grau, el màster oficial i el doctorat. Atenent 
específicament al grau i el màster, prop del 55% del total de titulats surten de 
tan sols tres universitats, la de Barcelona, l’Autònoma de Barcelona i la Politèc-
nica de Catalunya. Per branques, el 47,3% pertany a la de ciències socials i jurídi-
ques, el 19% a enginyeria i arquitectura i el 17,9% a la de ciències de la salut. Per 
sexes, el 56,9% eren dones; per branques eren majoria a totes, excepte a engi-
nyeria i arquitectura (representaven el 27,5%). Catalunya està ben dotada, en 
perspectiva internacional, de graduats superiors; la seva dada, atenent a la po-
blació de 25 a 64 anys amb titulació superior, era del 38,6%, per sobre de la 
Unió Europea (en vuit punts) i de 20 dels seus 28 països.

En segon lloc, s’han constatat els millors resultats que obtenen al mercat de 
treball les persones amb més formació respecte a aquells amb un nivell inferior 
d’estudis (més taxa d’activitat i ocupació, menys taxa d’atur, més guanys pel 
seu treball o millors condicions de treball i contractació). Així mateix, s’han 
analitzat els treballs més recents i significatius, tant en l’àmbit espanyol com 
català, sobre la inserció laboral dels graduats universitaris, amb més deteni-
ment en el segon, on és cabdal la feina que porta a terme l’AQU (Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), des de fa temps, a partir 
d’enquestes, tant a titulats com a ocupadors i a on s’analitzen no tan sols els 
resultats aconseguits al mercat de treball tres anys després de graduar-se, sinó 
també el dèficit de competències dels graduats tant des d’una com des d’altra 
perspectiva. Els treballs a nivell espanyol ens han servit per comprovar els mi-
llors resultats comparats dels graduats al sistema universitari català respecte 
dels del conjunt d’Espanya.

Mentre que a partir dels estudis de l’AQU podem destacar, per exemple, que 
els millors resultats d’inserció laboral es donaven per als titulats a enginyeria i 
arquitectura i, en segon terme, per als de ciències de la salut, mentre que els 
menys positius es registraven per als graduats en arts i humanitats, atenent a 
qüestions com el percentatge que estava treballant tres anys després d’acabar 
la carrera, i, dels que treballaven, el percentatge dels que desenvolupaven fun-
cions relacionades amb un nivell universitari, estaven contractats indefinida-
ment, a jornada completa, així com si ens fixem en els ingressos obtinguts pel 
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seu treball. Així mateix, d’aquests treballs de l’AQU es desprèn que la via d’in-
serció amb més èxit eren els contactes personals i familiars (el 40% trobava 
feina per aquest mètode) i, en segon lloc, Internet (20%), via que ha augmentat 
molt la seva efectivitat en el temps. Pel que fa a les competències, atenent a 
aquelles que es consideren més importants per al treball, els dèficits més ele-
vats, respecte al nivell de formació que mostraven els graduats recents, es do-
naven, per als titulats, en la capacitat per a prendre decisions i en la capacitat 
per a resoldre problemes i per als ocupadors, en la capacitat per a resoldre 
problemes, en la responsabilitat en el treball i en la capacitat per a aprendre 
(també en els idiomes, per les empreses grans).

Finalment, el darrer apartat s’ha dedicat a proposar mesures per a millorar 
l’ocupabilitat dels graduats. Mesures que, en molts casos, són importants en el 
moment actual, però que esdevindran absolutament claus en l’entorn futur de 
l’economia digital. Així, s’ha posat de relleu la importància d’enfortir i fomen-
tar més les pràctiques a empreses per part dels estudiants als últims anys de 
carrera; que els ocupadors (empreses i institucions) participin de manera habi-
tual en l’elaboració dels plans d’estudis universitaris; que les universitats es 
comprometin en la formació continuada, que serà imprescindible en el futur 
amb l’economia digital, ja que serà necessari readaptar contínuament els co-
neixements i competències posseïts; utilitzar metodologies docents més inno-
vadores i amb un ús més intensiu de les noves tecnologies, per a aconseguir 
l’objectiu d’ensenyar a aprendre, que és quelcom que s’haurà de fer contínua-
ment durant tota la vida; incrementar la internacionalització a la universitat, 
amb més presència d’estudiants i professors de fora; fomentar els perfils STEM 
(ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), que tot indica que seran els 
grans guanyadors en el balanç destrucció/creació d’ocupació en l’era de l’eco-
nomia digital, i a on, actualment, hi ha marge de millora, en perspectiva inter-
nacional, si volem apropar-nos als països capdavanters; o flexibilitzar total-
ment el funcionament del sistema universitari, per a què pugui donar resposta 
àgil i ràpida a les demandes laborals en tot moment, la qual cosa no serà possi-
ble sense una reforma de la governança universitària.

Con s’indica a la Comissió Europea (2016), vivim temps líquids, en expressió 
encunyada pel sociòleg polonès Bauman (Bauman, 2007), temps de veritable 
incertesa, complexitat, i impredictibilitat, que no faran sinó augmentar més en-
cara amb l’economia i societat digital, tant pel que fa al nostre futur laboral 
com personal, i ens hem d’acostumar a afrontar-lo, sabent que els coneixe-
ments i les competències que tenim ara s’hauran d’actualitzar constantment i 
que ens haurem de reciclar nombroses vegades amb el pas dels anys, i que res 
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ja no serà estable, ja siguin relacions laborals o d’altra mena, d’ací la importàn-
cia cada cop més de tenir resiliència, de poder adaptar-se positivament a situa-
cions adverses.
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Resumen

Desde la perspectiva empresarial, el activo más importante es su capital humano. La 
disposición de recursos humanos abundantes y con las capacitaciones y habilidades 
precisas para el desarrollo de las tareas asignadas es determinante para la innova-
ción, la asimilación y aprovechamiento tecnológico, la productividad y la competitivi-
dad de las empresas. Y, en definitiva, para su sostenibilidad y progreso.

Desde la óptica empresarial, en la actualidad existe un desajuste entre la enseñanza 
que se imparte en los distintos niveles educativos y las habilidades y conocimientos 
demandados en el mercado laboral. Al tiempo, una de las causas del reducido tama-
ño medio del tejido empresarial es la falta de capital humano, especialmente en de-
terminados ámbitos de gestión y en los cuadros de dirección de las empresas.

Con mayor concreción, para las empresas, la Universidad presenta buenos resulta-
dos globales en la generación de conocimientos, pero adolece de diversas debilida-
des, como la reducida vinculación con la empresa, la gestión burocratizada, la escasa 
transferencia de conocimientos del sistema de I+D+i a las empresas, la masificación 
en determinadas titulaciones, la lenta adaptación a las nuevas demandas o el insufi-
ciente estímulo del espíritu emprendedor. El resultado se resume en un dato revela-
dor: apenas un tercio de las compañías españolas ha colaborado con las Universida-
des en su actividad productiva.

El análisis planteado trata de profundizar en la identificación de las necesidades del 
tejido empresarial en su relación con el mundo formativo, ofreciendo asimismo una 
visión sobre las oportunidades existentes y algunas propuestas específicas para 
transitar hacia una mayor interrelación en aras del interés general.

La formación en la empresa española: situación y retos
D. José Luis Bonet Ferrer
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1. El papel clave de los recursos humanos de la empresa

La existencia de una población con elevados y adecuados niveles de formación 
está directamente relacionada con el potencial de crecimiento económico a 
largo plazo, la eficiencia productiva y el bienestar social.

Desde mediados del siglo XX, la literatura económica ha destacado y profundi-
zado en la comprensión de la relevancia del capital humano sobre el crecimien-
to económico y el desempeño empresarial. Así ha quedado corroborado desde 
las aportaciones pioneras de Schultz (1961: 1-5), los desarrollos posteriores de 
Becker (1964: 1-20) o Spence (1973: 65-372), y las últimas aproximaciones más 
institucionales del World Economic Forum (2016: 5-16).

Para el conjunto de la sociedad, los niveles elevados de formación a escala 
agregada se asocian positivamente con mayores opciones de elección, eficien-
cia asignativa y bienestar colectivo. De hecho, la relación inversa entre el des-
empleo y el nivel formativo de los trabajadores es una evidencia contrastada: 
mayor capacitación supone menor riesgo de desempleo.

No en vano, el elevado desempleo es el principal problema económico y social 
de España, circunstancia recurrente durante los últimos cuarenta años. De he-
cho, con algunas excepciones, la tasa de paro no ha bajado del 10%, situándose 
durante amplios periodos por encima del 20%. En este escenario, la dimensión 
formativa debe ser crítica para la empresa, la economía y la sociedad española.

Al tiempo, desde la perspectiva empresarial, el activo más importante es su 
capital humano. La disposición de recursos humanos abundantes y con las ca-
pacitaciones y habilidades precisas para el desarrollo de las tareas asignadas es 
determinante para la innovación, la productividad y la competitividad de las 
empresas. Y, en definitiva, para su sostenibilidad y progreso.

Por todo ello, esta relevancia del capital humano es mucho mayor en un con-
texto como el actual, caracterizado por la necesidad de redirigir nuestra eco-
nomía hacia un nuevo modelo productivo basado en la mejora de la productivi-
dad mediante una utilización más intensiva y generalizada de las tecnologías 
en todos los sectores productivos.

Sin embargo, en la actualidad existe un desajuste importante entre la enseñanza 
que se imparte en los distintos niveles educativos y las habilidades y conocimientos 
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demandados en el mercado laboral. Al tiempo, una de las causas del reducido ta-
maño medio de nuestro tejido empresarial es la falta de capital humano, especial-
mente en determinados ámbitos de gestión y en los cuadros de dirección de las 
empresas.

2. Percepción de las empresas en materia formativa

En este contexto, la percepción global del tejido empresarial español sobre 
la formación de sus trabajadores actualmente es positiva, según revela el 
Observatorio de Competitividad de la Cámara de Comercio de España (2017: 
1-7).

En concreto, y tal y como señala el Gráfico 1, la mayoría de las empresas consi-
dera que los recursos humanos contratados en los dos últimos años disponen 
de formación adecuada a las habilidades requeridas para desempeñar su pues-
to de trabajo. Especialmente en lo referente a las habilidades personales (res-
ponsabilidad, liderazgo, trabajo en equipo...) y los conocimientos técnico-pro-
fesionales. Por otra parte, el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación ha mejorado notablemente, a medida que las generaciones más 
familiarizadas con la economía digital se van incorporando paulatinamente al 
mercado laboral.

Los aspectos en los que las compañías españolas encuentran más desajustes 
entre la capacitación de sus empleados y sus necesidades reales se correspon-
den con los idiomas y el conocimiento sobre el funcionamiento de la organiza-
ción en el seno de las empresas.
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Gráfico 1. Nivel de desempeño de los recursos humanos
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre formación  elaborada por la Cámara de Comercio de España

El citado estudio revela asimismo una correlación positiva entre el nivel de for-
mación requerido y la responsabilidad del puesto de trabajo. Al tiempo, a me-
dida que disminuye el nivel de cualificación y responsabilidad del trabajador, 
aumenta el porcentaje de empresas que considera que la formación del em-
pleado es adecuada a su demanda, pero no elevada. Así, conforme ilustra el 
Gráfico 2, mientras más del 55% de las empresas afirman que el nivel medio de 
cualificación de gerentes y directores es elevado y un 48,9% en el caso de licen-
ciados e ingenieros, este porcentaje se reduce a un 25,0% en el caso del perso-
nal administrativo y auxiliar; un 16,5% para operadores cualificados de indus-
trias y construcción y un 6,6% en el caso de peones y otros operarios. Estos 
datos romperían con el mito sobre la sobrecualificación de los empleados para 
el desempeño de sus ocupaciones reales.

La ocupación para la cual se observa un mayor desajuste entre la cualificación de 
los trabajadores contratados recientemente y las necesidades de la empresa es 
en servicios de restauración, personales y vendedores para los que un 12,2% de 
las compañías encuestadas piensa que su nivel de cualificación es insuficiente.
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Gráfico 2. Nivel medio de cualificación por tipo de ocupación
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre formación  elaborada por la Cámara de Comercio de España

Además, es preciso resaltar que el capital humano acumulado no se traduce de 
forma automática en mejoras de la productividad y competitividad empresa-
rial, sino que es necesaria su utilización eficiente. Por ello, es imprescindible 
eliminar los obstáculos que dificultan la adecuación de la formación de los tra-
bajadores a las necesidades de las empresas.

En particular, la gran mayoría de las compañías españolas considera necesario 
disponer de un sistema educativo estable y con los recursos públicos precisos 
para garantizar un capital humano de calidad y adecuado en mayor medida a 
sus necesidades competitivas. Adicionalmente, casi el 80% de nuestro tejido 
empresarial solicita potenciar las asignaturas de idiomas y las estancias inter-
nacionales durante la formación reglada. La puntuación asignada a esta medi-
da, en una escala de 1 a 5, se eleva hasta el 4,26, como revela el Gráfico 3.

Otras políticas referidas a la formación que ayudarían a adaptar la oferta de los 
trabajadores con lo que demandan las empresas serían, por orden de impor-
tancia: mejorar la calidad de las prácticas en empresas (con una mayor implica-
ción de los alumnos y las empresas) y mejorar la comunicación entre las em-
presas y las Universidades para adaptar la oferta formativa a las necesidades 
de las empresas.
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Gráfico 3. Medidas formativas
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Fuente: Elaboración propia a partir de  la encueste spbre formación  elaborada por la Cámara de Comercio de España

La empresa española demanda asimismo la actuación prioritaria en dos ámbi-
tos concretos para incrementar la eficiencia del capital humano: el impulso de 
la Formación Profesional Dual y la mejora de las relaciones universidad-empre-
sa.

Más concretamente, a pesar de los avances registrados en los últimos años, se 
sigue detectando el escaso prestigio social de la Formación Profesional, contri-
buyendo a que exista en nuestro país un importante desajuste entre la oferta y 
la demanda de cualificaciones. Por su parte, el funcionamiento de la Formación 
Profesional no reglada también adolece de importantes deficiencias, siendo un 
sistema demasiado burocratizado, a lo que se añade una falta de esquemas de 
evaluación de sus rendimientos. El resultado es que el sistema actual de For-
mación Profesional desalienta, especialmente entre las empresas pequeñas, 
una mejora de la formación continua de sus empleados.

En el caso concreto de la Formación Profesional Dual, y como revela el Gráfico 
4, su extensión entre las empresas españolas es aún reducida: solo un 40% de 
las empresas conoce esta modalidad, según el mencionado Observatorio de 
Competitividad Empresarial de la Cámara de España. En su conjunto, apenas el 
9% de las empresas españolas participan en proyectos formativos de este tipo.

Entre las razones principales de esta escasa participación por parte de las em-
presas, podría estar la reducida dimensión de las empresas españolas que de-
termina que no dispongan de tiempo para la supervisión de los estudiantes 
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(36,4%), no cuenten con puestos de trabajo a cubrir por la FPD (33,3%) o les fal-
te personal formado en la empresa para guiar a los estudiantes (15,4%).

Gráfico 4. Dificultades empresariales para participar en la Formación 
Profesional Dual
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta sobre formación  elaborada por la Cámara de Comercio de España

Por otra parte, el sistema universitario español presenta buenos resultados en 
la generación de conocimientos, pero adolece de diversas debilidades, como la 
reducida vinculación con la empresa, la gestión burocratizada, la escasa trans-
ferencia de conocimientos del sistema de I+D+i a las empresas, la masificación 
en determinadas titulaciones, la lenta adaptación a las nuevas demandas o el 
insuficiente estímulo del espíritu emprendedor. De hecho, apenas un tercio de 
las compañías españolas (36,2%) ha colaborado con las universidades en su ac-
tividad productiva.

Las trabas percibidas por parte de las empresas como un mayor obstáculo son 
aquellas sobre las que a priori es factible actuar con celeridad: fundamental-
mente la burocracia (47,4% del total de empresas lo destaca) y las diferencias 
en el lenguaje utilizado por las empresas y la Universidad (36,2%). A estas ba-
rreras, reflejadas en el Gráfico 5, se une la particular coyuntura económica des-
favorable sufrida durante los recientes años de crisis (40,9% de empresas así lo 
apunta).

Otras trabas se refieren a cuestiones culturales y estructurales más complejas 
de cambiar y que requieren mucho más tiempo para obtener resultados. Se tra-
ta, por ejemplo, de las diferencias en la disposición de perfiles adecuados dentro 
del mundo académico (36,1% de las empresas lo destaca), en las motivaciones de 
la empresa y la Universidad (27,2%), o en los horizontes temporales (32,9%).
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Gráfico 5. Obstáculos en la relación Universidad-empresa
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A partir de este diagnóstico sobre la formación en España, se pone de relieve la 
existencia de importantes oportunidades para que las empresas españolas 
amplíen su capacidad competitiva por la vía de la mejor adecuación de los con-
tenidos formativos a las necesidades empresariales, la mayor participación en 
la Formación Profesional Dual o la mejora de la cooperación con el ámbito uni-
versitario.

3. El caso de los programas de prácticas en empresas

Un interesante caso específico en materia formativa lo constituye la interac-
ción entre el mundo empresarial y el universitario, a través de prácticas (el de-
nominado aprendizaje basado en el trabajo o Work Based Learning - WBL), con 
el fin de corregir los desajustes entre la formación y habilidades adquiridas por 
los recién graduados y aquellas que demandan las empresas en el mercado la-
boral.

Con mayor grado de detalle, el WBL engloba todas las actuaciones encamina-
das a dotar de capacidades, competencias y habilidades a los estudiantes y 
egresados con el fin de facilitar su incorporación en el mercado laboral y, a ser 
posible, dotarles no solo de mayor empleabilidad, sino también de empleos de 
mayor calidad. Más concretamente, se puede definir el WBL conforme a lo es-
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tipulado en el Real Decreto 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios: “Las prácticas 
académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa reali-
zada por los estudiantes universitarios y supervisada por las Universidades, 
cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimien-
tos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de 
competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, 
faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento”.

En este sentido, la denominada tercera misión de la Universidad está adqui-
riendo cada vez un papel más relevante. Esto es, la transferencia del conoci-
miento académico y la innovación asociada al tejido empresarial y que genere 
beneficios económicos. En ocasiones ya no se habla solo de la relación univer-
sidad-empresa, sino que se une un eslabón más en la cadena, la sociedad. Gar-
cía-Peñalvo (2016: 52-60), señala que son múltiples y diversas las actividades 
que incluyen esta misión de la universidad: formación continua de los profeso-
res, creación de proyectos empresariales, inserción laboral de los titulados, 
etc. Apoyándose todas las actuaciones en dos pilares fundamentales: la res-
ponsabilidad social institucional de la universidad y el compromiso de transfor-
mar el conocimiento en valor económico.

La revisión de la literatura muestra que, en España, aún hay carencias en la for-
mación práctica de los universitarios, a pesar de los esfuerzos y avances que se 
han producido en los últimos años. En particular, se señala la asimetría de infor-
mación entre demandantes y oferentes de trabajo cualificado como uno de los 
problemas más importantes a la hora de la contratación de graduados universi-
tarios (Bartual y Turmo, 2015: 1211-1226). Otros estudios de la ANECA (Agencia 
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior) (2015: 3-20), 
Coromines et al. (2010: 2-26), Montoro-Sánchez et al. (2012: 241-256), Freire et al. 
(2013: 32-39), Martín del Peso et al. (2013: 244-259) y Rodríguez (2015: 84-96) 
señalan la relevancia de los desajustes entre el nivel competencial que exige el 
mercado laboral y el que tienen los universitarios, no solo referidos a las com-
petencias específicas, sino también a competencias genéricas o habilidades.

Otros trabajos, como Freire et al. (2013; 13-29), constatan la importancia que 
conceden los empresarios al período de prácticas, a la vez que señalan que si-
guen siendo estas la principal carencia formativa observada en los graduados. 
Entre los resultados de este mismo análisis destaca que la adecuación entre lo 
adquirido por los egresados en relación con lo que requieren las empresas es 
de un 78,9%. Por tanto, se necesita una mejora de un 21%.

001-548 ponenciasEIX5.indd   289 24/07/2018   10:24:29



290

La formación en la empresa española: situación y retos

En el ámbito legislativo, durante los últimos años se ha avanzado en España en 
la relación entre la universidad y la empresa, principalmente, a través de las 
prácticas. El Plan Bolonia o el establecimiento del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior son actuaciones que han impulsado el acercamiento de la univer-
sidad a la empresa, la empleabilidad de los universitarios y capacitación profe-
sional de los mismos.

En concreto, el »Espacio Europeo de Educación Superior« surgido tras la De-
claración de Bolonia (1999) aborda el tema de la necesidad de que los títulos 
universitarios posibiliten a los estudiantes el acceso al mercado laboral. Así, 
textualmente: “el título concedido al término del primer ciclo corresponderá 
a un nivel de cualificación apropiado para acceder al mercado de trabajo eu-
ropeo”.

El desarrollo normativo que incorpora el Proceso de Bolonia en España y esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales es el Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre, en el que se señala que en los planes de estu-
dio deberá ser un objetivo prioritario la adquisición de competencias 
consiguiendo así un incremento de la empleabilidad. En el Estatuto del Estu-
diante Universitario aprobado por Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre 
se reconoce en el artículo 8 el derecho de los estudiantes de Grado a realizar 
prácticas, curriculares o extracurriculares.

Posteriormente, en 2014, se aprueba el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio 
por el que se regulan las prácticas académicas en el marco del Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior. Esta norma aclara conceptos básicos sobre las prácti-
cas universitarias, entre ellos, cuál es su objetivo, duración, contenidos, desti-
natarios, entidades colaboradoras, contenido de los convenios...

En suma, la Administración General del Estado ha creado el marco normativo y 
regulatorio de la enseñanza universitaria en España, así como las directrices 
sobre el gobierno o actuación de las Universidades y, más en concreto, la reali-
zación de prácticas de los estudiantes o recién graduados universitarios. Todo 
ello, adaptándolo al marco europeo.

No obstante, en España no se realiza un seguimiento sistemático del impacto 
de las prácticas más allá de las evaluación que requieren los propios progra-
mas, y que establecen las distintas Universidades según marca el artículo 15 del 
Real Decreto 592/2014. Esta evaluación es fundamentalmente administrativa 
sobre el desempeño puntual. Así, una vez que el estudiante o recién graduado 
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termina su período de prácticas en la empresa, no hay un seguimiento que per-
mita valorar si es mayor su empleabilidad o no.

Además, no suele haber un seguimiento adecuado de las prácticas debido a la 
falta de recursos; normalmente el seguimiento se limita a un informe del alumno 
y del tutor sobre las mismas. Del análisis de estos informes, tanto de los alumnos 
como de los tutores, así como de la revisión de los trabajos realizados al respec-
to, se pueden extraer algunas conclusiones importantes: las prácticas suelen ser 
más eficaces y útiles en las empresas de menor dimensión, entendiendo que los 
estudiantes participan más en la actividad empresarial. La dimensión de las em-
presas también influye en la valoración que se hace de las competencias, esta es 
una de las conclusiones a las que se llega en el análisis que realizan Bartual y 
Turmo (2015: 1214-1220), así, las micropymes y las pequeñas empresas valoran 
más las competencias específicas frente a las competencias genéricas. Por la 
propia naturaleza de las empresas, las de menor dimensión tienen una visión a 
corto plazo y valoran mucho que se “sepa hacer”, por tanto, competencias es-
pecíficas. Mientras, las de mayor tamaño tienen una visión más a medio y largo 
plazo y valoran que “se tenga la capacidad de aprender”.

En cualquier caso, y aunque no haya cifras exactas sobre la empleabilidad de 
los alumnos que participan en programas de prácticas, ya sean curriculares o 
extracurriculares, diversos análisis muestran que la realización de prácticas in-
crementa la empleabilidad de los egresados y les proporciona formación en 
competencias transversales que son demandadas en el mercado laboral (Frei-
re et al. 2013: 18-30; Martin del Peso et al. 2013: 244-253; Bartual y Turmo, 2015: 
1211-1219; KPMG, 2015: 1-22).

Por último, hacer referencia al estudio de impacto realizado entre los estudian-
tes que han sido beneficiarios del programa FARO, dependiente del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte (2010: 1-24) y enfocado al fomento de las prác-
ticas de recién titulados universitarios. Este refleja que existe una elevada sa-
tisfacción entre los encuestados, y manifiestan que el programa ha tenido una 
positiva influencia en su vida y ha contribuido a mejorar aspectos como: predis-
posición a cambiar de país para conseguir mejores oportunidades, conocimien-
to de idioma extranjero, posibilidad de conseguir empleo, desarrollo de habili-
dades personales y profesionales. Algunas cifras del programa: el 98,5% de los 
encuestados reconoce haber trabajado en alguna ocasión después de la reali-
zación de la práctica FARO, mientras que el tiempo de búsqueda de empleo se 
reduce considerablemente, ya que un 51,7%, tardó menos de 6 meses, desde la 
finalización de la práctica, en encontrar empleo.
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En suma, durante los últimos años, se ha avanzado sustancialmente en España 
en el ámbito del WBL o prácticas en los últimos años, sobre todo en el campo 
de las prácticas curriculares y extracurriculares (más que en el emprendimien-
to universitario). La razón fundamental es porque el ordenamiento jurídico es-
pañol ha avanzado y ya incorpora la realización de prácticas en empresas por 
estudiantes o recién graduados a través del Real Decreto 592/2014, de 11 de ju-
lio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios. Los análisis disponibles revelan una relación positiva entre la 
realización de prácticas universitarias y la empleabilidad de los recién titulados, 
si bien es preciso aumentar la evaluación y el análisis sistemático de impacto 
real de esta interacción entre la Universidad y el tejido empresarial.

4. Propuestas empresariales de futuro

A partir de lo expuesto con antelación, resulta evidente que la economía espa-
ñola necesita vincular estrechamente al sistema educativo con las necesidades 
competenciales que las empresas buscan en el mercado de trabajo, mejorando 
de este modo tanto la empleabilidad de las personas como la competitividad 
del conjunto de nuestro tejido productivo.

En este sentido, es importante resaltar que la productividad del factor trabajo 
y, por ende, la competitividad de la empresa, no depende exclusivamente del 
coste del mismo, sino que se ve sumamente influida por los talentos, habilida-
des, experiencia, formación, esfuerzo, motivaciones, percepciones, etc. de los 
trabajadores.

El capital humano de las empresas incluye las competencias, la actitud y la mo-
tivación de las personas que forman la entidad, siendo probablemente el fac-
tor intangible más crítico, puesto que de él dependen, en gran medida, todos 
los demás.

La capacidad de emprendimiento (e intraemprendimiento), el aprendizaje 
constante, la adaptación permanente, las habilidades en materia de idiomas, 
competencias digitales, la apertura al exterior o el conocimiento de la práctica 
empresarial son elementos indispensables para conseguir un puesto de traba-
jo estable y de calidad.

Las políticas que favorecen el desarrollo y la creación de incentivos necesarios 
para retener el capital humano son determinantes, de suerte que una gestión 
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adecuada del mismo (selección, formación, remuneración, cultura de coopera-
ción y confianza) supone la mejora e incremento de los conocimientos, habili-
dades, creatividad, talento, competencias y capacidad de aprendizaje de las 
personas que desempeñan distintas funciones dentro de la empresa. En última 
instancia, el conocimiento es el recurso estratégico de mayor valor de la em-
presa.

Asimismo, las habilidades del personal directivo, el fomento de una sólida cul-
tura organizacional, su capacidad de transmitir objetivos, apertura a la adop-
ción de nuevas estrategias, etc. resultan de importancia capital para la empre-
sa, puesto que sobre ellas se basan las decisiones estratégicas que determinan 
la gestión del conocimiento y, en general, la estrategia de la empresa. Los re-
cursos y capacidades de toda la empresa vienen por tanto condicionados por 
las capacidades directivas.

Por todo ello, la sociedad, la economía y la empresa demandan una política es-
table y de consenso en materia de formación y empleo, con medidas específi-
cas orientadas de modo urgente y principal a la disminución del desempleo y a 
la estabilidad y mejora del sistema educativo.

Estas políticas deben velar por aumentar la calidad de la enseñanza primaria, a 
la vez que se reduzca de forma sustancial el fracaso escolar, se potencie la For-
mación Profesional y se consiga un sistema universitario de excelencia acadé-
mica con una mayor interacción con el mundo empresarial. Todo ello, además, 
en un marco de firme acuerdo parlamentario y con una planificación a largo 
plazo del sistema educativo que lo dote de estabilidad más allá del ciclo políti-
co.

Con mayor grado de detalle, a continuación, se exponen algunas propuestas 
concretas para mejorar el actual contexto formativo español y su interrelación 
con las necesidades reales de las empresas, en aras de la mejora de nuestra 
capacidad competitiva y del bienestar colectivo:

• Avanzar hacia la adaptación curricular de los estudios al mundo de la 
empresa y sus requerimientos. Atender las necesidades de la empresa 
en cuanto a las cualificaciones y capacidades de sus trabajadores más de-
mandadas implica la adaptación de los currículos y materias a impartir en 
las diferentes etapas de la educación, sobre todo en los últimos cursos 
de la educación obligatoria, en todos los niveles de la Formación Profe-
sional y en la educación universitaria.
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 En este sentido, el mundo empresarial debería tener un papel clave a la 
hora de establecer la orientación adecuada de los distintos planes de es-
tudio, ya sea proponiendo asignaturas específicas que cubran sus necesi-
dades, o detallando las habilidades y competencias básicas que deberían 
tener los alumnos para desarrollar su tarea de forma apropiada (expre-
sión oral y escrita, conocimiento de idiomas, matemáticas, manejo de he-
rramientas informáticas, habilidades de gestión, liderazgo, negociación, 
trabajo en equipo, toma de decisiones, gerencia empresarial...).

 Con tal fin, deberían establecerse los cauces mediante los cuales las or-
ganizaciones empresariales, sectoriales y gremiales planteen regular-
mente sus demandas de conocimiento a los órganos educativos de deci-
sión, para que, desde allí, se adapten los currículos de las distintas etapas 
educativas.

• Implantar el espíritu empresarial y la cultura emprendedora en las ense-
ñanzas regladas. Introducir contenidos, desde edades tempranas de la 
formación reglada, que den a conocer la empresa y sus efectos globales 
al alumno. Complementariamente, fomentar el emprendimiento, la crea-
tividad, la capacidad innovadora y el interés por la adquisición continua 
de nuevos conocimientos en todos los ámbitos formativos.

• Impulsar la reforma efectiva de la Formación Profesional. Esta medida 
pasa por implantar un modelo integrado de Formación Profesional Dual 
impulsado tanto desde el sistema educativo como desde el laboral, que 
contemple entre sus medidas intensificar la vinculación con las empresas 
y el mundo productivo, así como dotar a los jóvenes desempleados sin 
cualificación de competencias profesionales acreditadas.

 En particular, una vía a potenciar es la figura del aprendiz entre los jóve-
nes para entrar en el mercado laboral, siguiendo el modelo alemán. De 
este modo, los estudiantes reciben una formación teórica potenciada de 
manera obligatoria por una parte práctica impartida en los centros de 
trabajo, con tutores asignados dentro de la propia empresa que se encar-
garían de la correspondiente evaluación de los alumnos. Existe evidencia 
de las ventajas de este tipo de modelo a la hora de facilitar la salida de los 
jóvenes al mercado de trabajo, algo no tan demostrado con la Formación 
Profesional tradicional.

 Ello pasa asimismo por impulsar campañas de sensibilización, asesora-
miento y formación, sobre todo en el ámbito de las pequeñas y medianas 
empresas, para paliar el desconocimiento de los estudios profesionales, 

001-548 ponenciasEIX5.indd   294 24/07/2018   10:24:29



295

D. José Luis Bonet Ferrer

de sus características y contenidos, de sus niveles curriculares, etc.

• Adaptar al ámbito universitario el modelo de la Formación Profesional 
Dual. El mencionado modelo aplicable a la Formación Profesional podría 
ser susceptible de extenderse a la Universidad, con objeto de facilitar la 
inserción laboral de los jóvenes titulados universitarios.

 En este sentido, los planes de estudio de las distintas titulaciones univer-
sitarias, al menos en las técnicas y en las del ámbito de las ciencias socia-
les, deberían incluir de forma obligatoria asignaturas relacionadas con la 
empresa y el emprendimiento, así como formación reglada directamente 
en la empresa. En particular, en forma de asignaturas específicas o como 
parte de asignaturas que, hasta el momento, se han impartido íntegra-
mente de modo teórico en el seno de la universidad.

• Aumentar la interrelación universidad-empresa. La cooperación fluida 
entre la universidad y la empresa permite mejorar la formación y emplea-
bilidad de los nuevos graduados, conocer las habilidades y capacidades 
que se requieren en el mercado de trabajo, e impulsar el espíritu empren-
dedor y la innovación entre los estudiantes. Para la empresa, esta cola-
boración mejora la productividad de sus recursos humanos, además de 
potenciar y consolidar la I+D+i.

 Por ello, sería preciso establecer plataformas reales y efectivas de inter-
cambio de información, conocimientos, proyectos, etc. entre el mundo 
universitario y el empresarial. Asimismo, a través de la incorporación de 
medidas específicas, como la reducción de la burocracia universitaria, la 
inclusión de estímulos para la transferencia de conocimientos del siste-
ma de I+D+i a las empresas, o la agilización de la adaptación a las nuevas 
demandas empresariales.

• Implantar programas específicos de formación y capacitación para los 
jóvenes y los desempleados de larga duración, con el fin de reducir el 
paro juvenil y favorecer la inserción laboral de estos colectivos. Estos 
programas se completarían con el establecimiento de plataformas de in-
terrelación efectiva para su ejecución, con el apoyo de organismos inter-
medios capaces de involucrar al conjunto del tejido empresarial.

En definitiva, España necesita una política consensuada en materia de forma-
ción y empleo, capaz de garantizar un marco educativo estable, con las dota-
ciones adecuadas y orientado hacia la excelencia. Y, por supuesto, en estrecha 
conexión con el tejido empresarial.
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5. Conclusiones

La educación, la empleabilidad de los ciudadanos y el emprendimiento juvenil 
son asuntos cruciales para un país como el nuestro que, lamentablemente, su-
fre una de las tasas de paro juvenil más altas de Europa, cercana al 38%.

Por ello, es imprescindible analizar el estado actual y reflexionar sobre cuáles 
deberían ser los objetivos del sistema educativo y cuáles son las demandas del 
mundo empresarial en este ámbito. Educar es mucho más que enseñar deter-
minadas materias. Como indica José Antonio Marina (2004: 6-25), la principal 
función de la educación no es transmitir conocimientos, sino enseñar a vivir. 
Por ese motivo, toda la sociedad debe implicarse en la tarea educativa: las fa-
milias, los centros docentes, las administraciones, las empresas, los medios de 
comunicación, en definitiva, la sociedad civil en su conjunto.

En este sentido, el sistema educativo tiene que estar estrechamente conecta-
do con las necesidades de la sociedad y debe responder a las demandas del 
mundo empresarial. No en vano, la existencia de una población con elevados y 
adecuados niveles de formación está directamente relacionada con el poten-
cial de crecimiento económico a largo plazo, la eficiencia productiva y el bien-
estar social.

Sin embargo, en la actualidad existe un desajuste importante entre la enseñan-
za que se imparte en los distintos niveles educativos y las habilidades y conoci-
mientos demandados en el mercado laboral. Al tiempo, una de las causas del 
reducido tamaño medio de nuestras empresas es precisamente la falta de capi-
tal humano debidamente formado.

Esta situación presente evidencia la existencia de importantes oportunidades 
para que las empresas españolas mejoren su capacidad competitiva por la vía 
de la ampliación de la cooperación con el ámbito formativo, tanto universitario 
como a través de la mayor participación en la formación profesional dual.

En el contexto global, las economías necesitan vincular estrechamente al siste-
ma educativo con las necesidades competenciales que las empresas buscan en 
el mercado de trabajo, mejorando de este modo tanto la empleabilidad de las 
personas como la competitividad del tejido productivo. Los conocimientos de 
los trabajadores tienen que ser útiles, estar estrechamente conectados con las 
necesidades de la sociedad y responder a las demandas del mundo empresa-
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rial y de su competitividad y adaptación a la globalización, cuya realidad exige 
la internacionalización necesaria de la actividad productiva.

El futuro pasa por inculcar a las nuevas generaciones la necesidad del aprendi-
zaje constante y la adaptación permanente. Los idiomas, las competencias di-
gitales, la apertura al exterior o el conocimiento de la práctica empresarial son 
elementos indispensables para abrirse paso en el mundo laboral. Pero, al tiem-
po, la vocación por el trabajo bien hecho, la cultura del esfuerzo, la inquietud 
intelectual y la curiosidad permanente son esenciales para avanzar y progresar 
en la vida.

La empresa española, en este sentido, es cada vez más consciente de que los 
recursos destinados a la formación no constituyen un gasto, sino que signifi-
can una auténtica inversión en un activo estratégico fundamental, como es su 
capital humano.

A esta voluntad y acción empresarial debe añadirse el necesario apoyo e impul-
so institucional, con los recursos adecuados en un marco educativo caracteri-
zado por el consenso, la estabilidad y la orientación hacia la excelencia. En la 
práctica, reflejado en un aumento de la calidad de la enseñanza primaria, la 
potenciación de la Formación Profesional y la formación continua de los traba-
jadores, y conseguir un sistema universitario de excelencia académica con una 
mayor interacción con el mundo empresarial.

Condiciones todas ellas imprescindibles para la transformación del sistema 
productivo y la progresiva mejora de la productividad, la competitividad y la 
sostenibilidad de nuestro bienestar colectivo.
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Legislación:

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales.

Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
del Estudiante Universitario.

Real Decreto 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas acadé-
micas externas de los estudiantes universitarios define las prácticas académi-
cas externas.
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LA FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA DE 
LOS PROFESIONALES

Benjamín Suárez
Director de la Fundació Politècnica de Catalunya

Resumen

La formación permanente debe dar respuesta a las demandas de una transforma-
ción digital que afecta a la forma de pensar y razonar, los sistemas productivos, ne-
gocios y empleos, al talento en sus dimensiones conceptuales y operativas o a la 
adecuación de las competencias a las exigencias estratégicas, de gestión y producti-
vas. Muchos sectores tienen que replantearse la formación, especialmente en las 
empresas más pequeñas y, sobre todo, los trabajadores autónomos. La formación 
permanente es necesaria para que ciudadanos y sistemas comprendan el cambio y 
puedan asumir sin grandes sobresaltos sus consecuencias. El aprendizaje activo y las 
metodologías basadas en proyectos, el método del caso o inversas son fundamenta-
les. Los MOOC han revolucionado la formación y, aunque con problemas y menos 
protagonismo del previsto, han abierto vías nuevas con experiencias llenas de con-
tenidos y visiones innovadoras.

En homenaje a un gran crítico social, muy apreciado y con talento.
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1. Introducción

Todos los foros internacionales de reflexión y debate sobre el desarrollo eco-
nómico y social mundial y la globalización ponen de manifiesto la importancia 
que tienen, y sobre todo que tendrán en los próximos años, el reciclaje y la 
formación permanente (continua o a lo largo de la vida). En todo caso, reco-
miendan abordar estas cuestiones con una perspectiva diferente que en el pa-
sado (economía y sociedad industrial y postindustrial) haciendo especial hinca-
pié en las competencias inter- y multifuncionales y el aprendizaje activo en un 
nuevo contexto económico y social en construcción, que algunos denominan 
cuarta revolución industrial, dirigido por la innovación tecnológica y los nuevos 
paradigmas digitales y sociales (economía y sociedad 4.0).

Reciclaje y Formación Permanente tienen muchos puntos en común pues, se-
gún el diccionario de la RAE, reciclar es dar formación complementaria a profe-
sionales o técnicos para que amplíen y pongan al día sus conocimientos, o una 
formación nueva para que actúen en otra especialidad. Esta definición, segura-
mente muy influenciada por los requerimientos de la sociedad industrial (técni-
cos, profesionales, especialidad), podría sugerir que el reciclaje no sería nece-
sario si existiera una formación a lo largo de la vida efectiva (según RAE, formar 
es preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo 
de personas), de amplio espectro, fácil acceso, pertinente, académica, técnica 
y profesionalmente, muy relacionada con los empleos y con un coste razona-
ble.

Todo ello viene sustancialmente motivado porque, en los nuevos paradigmas 
económicos, sociales y laborales, los trabajadores (en sentido amplio y enten-
didos como profesionales con independencia de sus estudios) tendrán que 
convivir cada vez más a lo largo de su vida laboral, con períodos de trabajo 
pleno, parcial o en paro e incluso de autoempleo. Además, la evolución del co-
nocimiento será tan rápida y tecnológicamente compleja que todos necesita-
rán adecuar sus competencias varias veces a lo largo de su vida profesional y 
laboral. El reciclaje y la formación permanente deberán, por tanto, contemplar 
tres cuestiones básicas: intermitencia en el trabajo, autoempleo y adecuación 
de competencias. Esta formación, que en la práctica ni es continua ni perma-
nente, pero que deberá desarrollarse a lo largo de la vida, se despliega de for-
ma discontinua y con una dimensión dual, es decir trabajando, o en paro o ejer-
ciendo el autoempleo. También tendrá que tener en cuenta algunos objetivos 
adicionales durante los primeros años de actividad laboral y/o profesional, que 
son muy útiles para transitar desde las aulas (donde se hace más énfasis en lo 
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útil del conocimiento que potencia la capacidad de pensar y razonar) hacia los 
empleos (donde predomina el conocimiento de lo útil para estimular la compe-
tencia y competitividad).

El reciclaje y la formación permanente son imprescindible para eliminar, o miti-
gar cuando menos, los temores y resistencias que acompañan a los cambios 
económicos, laborales y sociales más profundos y paradigmáticos. Por ello, la 
formación permanente deberá mirar tanto hacia atrás (muchos conocimientos 
viejos no han sido explotados económica y/o laboralmente adecuadamente) 
como hacia adelante (en muchos foros se afirma que no se conocen los em-
pleos del futuro) y observar las tendencias de los mercados para conciliar com-
petencias y demandas laborales, convencionales y emergentes, incluso adelan-
tándose a las necesidades de los sistemas productivos. La revolución 
tecnológica no tiene por qué generar conflictos entre personas, tecnologías y 
máquinas, sino ser una oportunidad para conciliar mejor el trabajo con la vida 
personal e incrementar la autoestima de los ciudadanos poniendo en valor sus 
competencias laborales, intelectuales y creativas.

En todo caso, son claras las diferencias que existen en los objetivos estructura-
les, procedimentales y metodológicos, de la formación, universitaria o no, ini-
cial (objetivos formativos, conocimientos, capacidades y habilidades de los jó-
venes en un contexto concreto de aplicación) y el reciclaje y la formación 
permanente (transversalidad, multifuncionalidad, adecuación al cambio y a los 
empleos). La formación inicial se imparte en los centros más propios del siste-
ma educativo por un profesorado permanente experto en la educación y en 
los conocimientos, y se desarrolla durante períodos largos. El reciclaje y la for-
mación permanente se imparten en unidades más flexibles, no por ello menos 
reconocibles, y necesita de un mayor compromiso, complicidad y participación 
de los profesionales (experiencias y saberes laborales) y de tiempos más cor-
tos. No obstante, hay algunos aspectos comunes que será necesario preservar 
como pueden ser la formación en competencias o la rigurosidad, profundidad 
y calidad de la formación, atributos muy relacionados con unas pretensiones 
más genéricas para incidir sobre los comportamientos personales y colectivos 
de los ciudadanos.

En los siguientes apartados se hace una reflexión sobre estos asuntos, profun-
dizando en algunos aspectos que pudieran ser de interés, especialmente a la 
hora de establecer nuevas interrelaciones entre la formación y los empleos, al-
gunas precisiones sobre el talento en la sociedad 4.0, una contextualización, 
ciertas matizaciones y principales características de la formación permanente 
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ante un cambio profundo productivo de bienes y servicios, social y ciudadano y 
el papel que juega, con algunos ingredientes imprescindibles, el aprendizaje 
activo. Se incluyen también unas conclusiones finales que no pretenden esta-
blecer ninguna doctrina al respecto, sino simplemente resumir los aspectos 
más significativos de los razonamientos realizados en los apartados que le pre-
ceden.

2. Formación y empleo

Las relaciones entre formación y empleo son bien conocidas, y en general las 
sinergias que se generan en la práctica con ellas son positivas. Es una evidencia 
que, en todos los países con independencia de su grado de desarrollo, existen 
más oportunidades de ocupación para los ciudadanos con estudios, que se in-
crementan cuando son universitarios. Esta regla general se cumple en nuestro 
país donde, a pesar de que más del 40% de nuestros jóvenes está desemplea-
do, la tasa de paro cuando tienen estudios superiores es solo del 17,5%. A pesar 
de ello, se puede afirmar que, si bien los estudios protegen en nuestro país a 
los jóvenes del desempleo no lo hacen con la misma intensidad que en otros 
países de nuestro entorno (el porcentaje medio de paro en la OCDE es del 
6,9%).

Las cualificaciones de casi la mitad de los jóvenes en nuestro país no están ali-
neadas con las demandas del mercado laboral, incluso en unos momentos en 
los que el abandono escolar temprano está reduciéndose. En este contexto los 
distintos agentes económicos y sociales, institucionales y empresariales conti-
núan apostando y potenciando la formación (formal, informal o no formal) 
como el mejor camino para incrementar el empleo juvenil, aunque los datos 
tozudamente muestran año tras año que no con mucho éxito. Las culturas em-
presarial, laboral, sindical y sus interrelaciones con los modelos educativos y de 
empleo soy muy singulares, y especialmente frágiles, en nuestro país. Las em-
presas están muy atomizadas hasta el punto que las denominadas pymes son 
el principal motor del empleo (más de 2/3 de la ocupación total). Las pequeñas 
y microempresas son las más dinámicas, crean muchos puestos de trabajo, y 
ocupan a casi el 50% de los trabajadores. El reducido número de trabajadores 
(menos de 50, o de 10 en su caso), la naturaleza y expectativas de la actividad 
(mayoritariamente en el sector servicios) y el volumen de negocio (menos de 
10, o de 2 millones de euros en su caso) son variables que condicionan enorme-
mente el papel que podría jugar la formación en el trabajo o trabajando en es-
tas empresas.
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Solo la denominada formación dual tendría alguna posibilidad de éxito en este 
contexto. Estudiar trabajando o trabajar estudiando son situaciones bastante 
frecuentes en las sociedades desarrolladas, aunque en ambos casos la dimen-
sión laboral pasa a ser dominante cuando la actividad está retribuida. Para eli-
minar algunos efectos pedagógicamente no deseados, los procesos formati-
vos tradicionales se organizan, fuera de las aulas, en torno a lo que se 
denominan prácticas en la empresa que tienen, en general, poco contenido 
educativo y escasa relevancia laboral. El gran reto pedagógico que plantean 
los procesos verdaderamente duales es cómo se puede estudiar con el trabajo 
y cómo trabajar con el estudio. Ello precisa de un compromiso decidido de tra-
bajadores, educadores, empleadores, organizaciones empresariales y sociales, 
y gobiernos con planes formativos específicos que se puedan desarrollar tanto 
en las aulas como en el puesto de trabajo. Algunos ejemplos europeos son sin 
duda clarificadores, pero seguramente incompatibles con nuestra cultura edu-
cativa (las universidades laborales traen malos recuerdos) y posiblemente con 
nuestros sistemas productivos.

De cualquier manera, es necesario diferenciar entre la formación que tiene ob-
jetivos educativos esenciales, especialmente relacionados con el desarrollo in-
telectual en sentido amplio de las personas (en todos los niveles y sistemas), 
de aquella otra más orientada a los empleos. En el primer caso, los estudios 
tienen que hacer más énfasis en lo útil del conocimiento para potenciar la ca-
pacidad de pensar y razonar mientras que, en el segundo, el objetivo principal 
es el conocimiento de lo útil que facilita la competencia y competitividad pro-
fesional y laboral. Esto afecta tanto a la forma como al fondo de los estudios, y 
como en muchos otros aspectos de la vida, no es evidente que las posiciones 
intermedias permitan alcanzar los objetivos buscados con los niveles de cali-
dad mínimos imprescindibles. En cualquier caso, la formación conocida en 
nuestro país como profesional (laboral u ocupacional) es poco apreciada por la 
sociedad, los jóvenes y sus familias, y en la práctica no constituye una alternati-
va real que compita con la formación universitaria. En los últimos años, se han 
hecho importantes esfuerzos para aumentar el atractivo de la Formación Pro-
fesional (FP), no obstante, debería reformularse incorporando nuevos objeti-
vos y procesos formativos innovadores y disruptivos, fuera y dentro de las au-
las, en todo caso, en sintonía con el cambio tecnológico, económico y social en 
el que están inmersas las sociedades desarrolladas.

La formación, el empleo y sus interrelaciones forman parte de la estrategia co-
nocida en Europa como educación y aprendizaje vocacional (Vocational Educa-
tion and Training, VET). Esta diferenciación es importante y resuelve tanto con-
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ceptual como operativamente alguna de las inconsistencias de la formación, e 
incluye también la formación universitaria con objetivos profesionales. En este 
contexto, los ministros responsables de la educación superior y de la forma-
ción profesional, o para el empleo en la unión europea, analizaron (Riga, 2015) 
la evolución de las estrategias institucionales en la región (Comunicado de Bru-
jas, 2010) y establecieron un plan de actuación para el periodo 2015-2020. Cues-
tiones relacionadas con la financiación y las inversiones necesarias para incre-
mentar el atractivo de los estudios, incorporar a la formación objetivos 
relacionadas con la empleabilidad de las personas, adecuar las competencias 
de los ciudadanos a las demandas del mercado laboral, fortalecer vías para una 
cooperación fluida y efectiva entre los interlocutores sociales y empresariales, 
conectar la formación con las tendencias y reglas de competitividad internacio-
nales, nacionales, regionales y sectoriales y un largo etcétera de asuntos rela-
cionados configuran la agenda de actuación europea y, por tanto, de los países 
miembros, en este ámbito.

A pesar de todo, incluso de la complicidad de las instituciones y organizacio-
nes, la situación en nuestro país sigue siendo muy especial, pues la influencia 
de la formación en la competencia y competitividad de un número importante 
de negocios es escasa, o al menos esa es la percepción que tienen muchos tra-
bajadores e incluso sus directivos. Esta opinión se fundamenta, entre otras co-
sas, porque su competencia, progresión, retornos, oportunidades y estabilidad 
en el puesto de trabajo no depende en la mayoría de los casos de su bagaje 
formativo. Estas cuestiones no solo tienen que ver con la capacitación y ade-
cuación de las competencias laborales más básicas, sino también con la forma-
ción permanente de los profesionales, incluso cuando tienen estudios universi-
tarios. Si las empresas no invierten en tecnología y la formación no implica 
mejores salarios, no será posible que los trabajadores vean la repercusión que 
tiene su competencia personal en la productividad y competitividad del nego-
cio. Pero el problema no solo es una cuestión estructural, sino especialmente 
cultural y operativa, posiblemente una consecuencia de múltiples experiencias 
de autoempleo aparentemente exitosas (trabajo por cuenta propia) con obje-
tivos muy a corto plazo y mal entendidos en muchos ámbitos de actividad.

Como referencia, del orden de un 18% de los trabajadores españoles son autó-
nomos (Grecia >35% y USA< 7%). Analizando los datos no resulta difícil concluir 
que los valores más elevados de este potencial indicador de empleo corres-
ponden a los países que tienen más problemas con la competencia y competi-
tividad global (Italia 25 y Canadá 9%). Ciertamente, el trabajo por cuenta pro-
pia, o las empresas con un solo empleado que casi siempre es el propietario, 
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no utilizan la formación como un elemento de competencia tanto en relación 
con la capacitación laboral (certificación de profesionalidad) como en la pro-
fundización en las competencias (solo como ejemplo, los autónomos no tienen 
derecho a una formación bonificada). La cuestión es radicalmente distinta en 
las empresas denominadas start-up o emergentes en las que, al utilizar masiva-
mente el conocimiento, la innovación y la tecnología como ingredientes bási-
cos del negocio, la formación y el talento son sus principales mecanismos de 
competitividad y supervivencia.

En distintos foros se especula sobre si la transformación digital traerá consigo 
la pérdida de puestos de trabajo. Algunos estiman que hoy en España hay más 
de 200.000 empleos que no se pueden cubrir porque los trabajadores disponi-
bles no tienen las competencias digitales necesarias; que, en 2020, en la UE, 
llegarán a ser más de 900.000 los empleos en estas condiciones, o que dentro 
de unos pocos años habrá muchas profesiones que actualmente no existen 
(Empleos más demandados, La Vanguardia 2017). Todos estos asuntos están 
generando nuevas dinámicas y estrategias que en primera instancia llegan al 
ciudadano a través de la formación permanente, especialmente aquellas rela-
cionadas con la necesidad de potenciar las cualificaciones profesionales y su 
evolución en los distintos sectores productivos, el empleo digital y las peculia-
ridades de su transversalidad, las políticas activas de empleo en el puesto de 
trabajo, las estrategias para la reincorporación de los parados al mercado labo-
ral o la profundización en las competencias tecnológicas. En definitiva, una ge-
neralización de la formación permanente que se convierte en un instrumento 
imprescindible para adaptar y reubicar a los trabajadores en los nuevos mode-
los de negocio.

Quizá, y como principal conclusión de este apartado, se puede afirmar que 
está universalmente aceptado que la formación y las competencias profesio-
nales y laborales se alimentan mutuamente, y son imprescindibles para com-
prender, implantar y desarrollar cualquier cambio, en especial el más paradig-
mático y profundo que implica la cuarta revolución industrial. La complicidad y 
el compromiso de los sistemas productivos y demás agentes económicos y so-
ciales serán indispensables para poder incorporar a las personas sin sobresal-
tos al trabajo, a la nueva versión de los viejos o a los nuevos empleos. La for-
mación a lo largo de la vida, en todos sus niveles y formatos, dejará de ser una 
decisión personal para convertirse en una estrategia colectiva encaminada a 
potenciar la igualdad de oportunidades y la cohesión social, la riqueza y el em-
pleo, en definitiva, el bienestar.
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3. El talento en la sociedad 4.0

El talento se define, de forma genérica y por tanto con una cierta subjetividad, 
como el conjunto de facultades o capacidades tanto artísticas como intelec-
tuales, o bien como aquella persona muy inteligente o destacada en alguna 
ciencia o actividad. En todo caso, el talento convive de forma diferente con los 
distintos campos de actividad y siempre se ha identificado socialmente como 
algo singular, a pesar de que potencialmente todas las personas tengan las 
condiciones para tenerlo. Cuando alguien hace las cosas bien, se dice popular-
mente que tiene talento, sin necesidad de que implique situaciones de gran 
complejidad. Más allá de la mayor o menor precisión intelectual del término, 
esto muestra que es fácil encontrarse en la vida cotidiana con muchas perso-
nas con talento, algunas de ellas lo tienen de forma innata y casi sin darse 
cuenta, aunque muchas más pasan gran parte de su vida cultivándolo e incluso 
sacrificándose por ello.

La forma de entender y de valorar el talento es hoy muy diferente al pasado. El 
desarrollo económico y social en la sociedad 4.0 (más flexible, democrática, 
colaborativa y abierta a los ciudadanos) ya no depende solo de lo brillantes 
que sean unas pocas personas sino de la capacidad de la sociedad para formar 
personas competentes en todos los órdenes de la vida. Las personas brillantes 
son necesarias, sin ellas el progreso no sería posible, pero los sistemas produc-
tivos y sociales necesitan cada vez más ciudadanos competentes y competiti-
vos, es decir, con un talento nuevo, no solo técnica, tecnológica y laboral sino 
también emocional, social y colaborativo (sociedad, economía y trabajo cola-
borativos). En este contexto se puede afirmar que el talento está cada vez más 
relacionado con unas competencias amplias y multifuncionales, específicas, 
transversales y globales que con las facultades o la inteligencia de los indivi-
duos (lo que no implica que estos atributos hayan perdido ni relevancia ni pro-
tagonismo social). Por ello, cuando en muchos foros se lamenta la pérdida de 
talento, en realidad se hace referencia al abandono del sistema productivo, 
económico o social de personas competentes (un ejemplo sería la expatriación 
de los titulados universitarios).

Todo parece indicar que el talento en la sociedad 4.0 no consistirá solo en ser 
inteligente, ni en poseer un buen currículum académico, ni siquiera en hablar 
tres idiomas y saber trabajar en equipo (sociedad industrial y postindustrial), el 
talento deberá incluir nuevos y diferentes ingredientes. Además, tampoco se 
construirá únicamente en espacios singulares específicamente diseñados para 
ello (universidades, laboratorios o centros de investigación) ni tampoco en ga-
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rajes ni en otros locales similares más informales, donde unas pocas personas 
despliegan de forma más o menos espontánea su creatividad dando forma a 
determinados productos y negocios disruptivos. El talento tiene también una 
dimensión menos trascendente pero más ciudadana, se va modelando día a 
día con la actividad y la vida cotidiana, en el puesto de trabajo, en la vida profe-
sional, personal y familiar o en el ocio (ciudadanos competentes en todos los 
órdenes de la vida). En estos nuevos escenarios, será necesario establecer vin-
culaciones y mecanismos de relación entre los dos grandes subconjuntos en 
que se puede agrupar el talento, es decir, entre el talento más intelectual, cien-
tífico y artístico con misión tractora (un 10% del total sería una excelente pro-
porción) y el más popular y ciudadano, distribuido y operativo desarrollado a lo 
largo de la vida con la formación y el empleo.

En el nuevo paradigma económico y social (pensamiento digital, disrupción e 
inmediatez), el talento está cambiando y penetrando más en la actitud de la 
gente (bienestar, ciudadanía y sociedad) como consecuencia de una mayor 
participación y compromiso de los ciudadanos, tanto en la cantidad como en la 
calidad de las responsabilidades y actividades individuales y colectivas. El pen-
samiento digital exige, en los distintos niveles y condiciones, mayor flexibili-
dad, nuevas formas de pensar y razonar, y más autonomía en la toma de deci-
siones. La disrupción reclama una mayor complicidad con la creatividad y 
capacidad para llevar a la práctica propuestas imaginativas y utópicas. La inme-
diatez acelera los procesos de maduración de las competencias personales, 
que están sustituyendo a las más tradicionales, incluso aquellas derivadas de la 
experiencia (un ingrediente importante del talento tradicional). El Manifiesto 
por el Liderazgo de la transformación digital de la economía española mediante 
el desarrollo del talento (AMETIC, UGT y CC.OO., 2017) propone que para lograr 
una sociedad 4.0 que sea una referencia de los cambios económicos y sociales, 
será necesario desarrollar de manera consistente nuevas estrategias que facili-
ten un talento digital que incluya a todos los ciudadanos. En concreto, el mani-
fiesto las agrupa en tres ejes principales de actuación orientadas a cultivar e 
incentivar el talento, en la educación primaria y secundaria; en la formación 
profesional y universitaria, y en la formación para el empleo. En algunos foros 
y contextos, sin duda de manera exagerada, se afirma que el talento en estos 
momentos o es digital o no es talento.

El talento en la sociedad 4.0 no solo debe aprovechar los cambios tecnológi-
cos, económicos y sociales (algo más que adaptarse), sino también incorporar 
al trabajo y a la vida cotidiana, nuevas formas de relación personales y colecti-
vas en entornos colaborativos que pivotan sobre modelos en red descentrali-
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zados, que varían muy rápidamente. La clave para aprovechar las múltiples 
oportunidades que brinda la cuarta revolución industrial está en fomentar en 
las personas una nueva forma de entender el talento, que permita a todos sa-
car partido a entornos más inciertos y cambiantes que nunca. Los conocimien-
tos por si solos cada vez valen menos, muchos caducan en poco tiempo, pero 
cada día para ser competente es más importante no ser un analfabeto tecnoló-
gico. Este nuevo talento necesita, en todos sus niveles, de componentes más 
transversales como pueden ser la curiosidad, no tener miedo al fracaso o dis-
frutar con los retos y los cambios. La transformación digital no es un desafío 
solo tecnológico, sino fundamentalmente cultural, un cambio en las formas de 
pensar, de vivir y de trabajar (actitudes y aptitudes) en definitiva de ser, que 
conducen a una mayor satisfacción personal, profesional, económica y social, 
individual y colectiva.

Los cambios en los modelos educativos (generadores, impulsores y gestores 
del talento) heredados de la segunda revolución industrial, pedagógicamente 
basados en procesos repetitivos y memorísticos, que en muchos ámbitos prio-
rizaron las matemáticas como elemento cognitivo vertebrador básico, pero 
paradójicamente no el pensamiento crítico ni las competencias individuales o 
colectivas, o que interpretan de manera sesgada el binomio igualdad-equidad, 
están teniendo problemas. Entre otras cosas, porque a mitad del camino se 
han encontrado de bruces con una transformación digital que está dando un 
vuelco estratégico a la forma de entender las cosas, con nuevas aportaciones y 
demandas tecnológicas, económicas y sociales, y, lo que es peor, sin recursos 
conceptuales, estructurales, humanos y operativos, para afrontarlos. El nuevo 
talento deberá construirse con personas que tengan una gran movilidad de co-
nocimientos, pero comprometidas y con capacidades para compartirlos (deno-
minadas en algunos foros como nómadas del conocimiento), en todo caso, 
pensando y razonando en complicidad y armonía con las tecnologías digitales 
y las máquinas (inteligencia-talento artificial).

4. La formación permanente

El final del siglo XX fue muy prolífico en análisis, estudios y propuestas educati-
vas de gran calado. Se destacan a continuación tres de ellas, especialmente 
importantes por el impacto social, académico y empresarial que tuvieron, y to-
davía hoy tienen. El primero, una referencia para cualquier sistema educativo, 
La educación encierra un tesoro dentro (Unesco J. Delors, 1994), profundiza so-
bre los cuatro pilares que sustentan la educación integral de las personas (ni-
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ños, jóvenes y adultos): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a con-
vivir y aprender a ser. En otro contexto, La educación superior en la sociedad del 
aprendizaje (Gobierno Inglés, R. Dearing 1998) destaca asuntos esenciales 
como pueden ser la financiación de los sistemas o la pertinencia de los estu-
dios, además de hacer hincapié en el importante papel que juega la formación 
permanente en el progreso de los profesionales en los empleos. Por último, 
Los siete saberes necesarios para la educación del futuro (Unesco, E. Morin 1999) 
propone derribar las barreras tradicionales entre disciplinas (la complejidad de 
lo uno o la unidad del todo) para modificar el pensamiento sistémico y tener en 
cuenta la complejidad, los cambios constantes y lo imprevisible de las socieda-
des modernas.

De estos estudios se desprenden tres cuestiones muy importantes que han 
agitado los sistemas educativos del mundo desde entonces: el aprendizaje 
como alternativa pedagógica a la enseñanza, la pertinencia tanto desde el pun-
to de vista académico como financiero y de empleo, y el todo como aglutina-
dor de las partes (formación generalista vs. especialización). Con este caldo de 
cultivo, o quizá debido a él, surgió el Proceso de Bolonia (Declaración de Bolo-
nia, 1999) que se alimentó en gran medida de todas ellas. Desde el primer mo-
mento, el proceso de Bolonia incluyó entre sus objetivos la formación perma-
nente (Comunicado de Praga, 2001) incluso, teniendo en cuenta el contexto, 
antes que los estudios de doctorado (Comunicado de Berlín, 2003). Dos años 
más tarde, la comisión de seguimiento del proceso profundizó en la garantía 
de calidad de los estudios y el marco de cualificaciones nacionales, recomen-
dando incluir la formación permanente en sus trabajos (Comunicado de Ber-
gen, 2005), y, posteriormente, centró el debate y las propuestas en la mejora 
del aprendizaje a lo largo de la vida y la formación profesional (Comunicado de 
Londres, 2007). Por último, y poco antes de que la UE diera por finalizado el 
proceso, se establecieron como prioridades de la educación superior europea 
la dimensión social, la formación a lo largo de la vida y la empleabilidad (Comu-
nicado de Lovaina, 2009). Todo ello no fue improvisado ni una casualidad, pues 
el Consejo Europeo de Lisboa (Declaración de Lisboa, 2000) manifestó que “el 
aprendizaje a lo largo de la vida tiene que acompañar la transición hacia una eco-
nomía y una sociedad basadas en el conocimiento y es fundamental para que pue-
da tener éxito”.

Esta breve introducción no pretende más que poner de manifiesto el compro-
miso de la unión europea, y especialmente de sus sistemas universitarios, con 
la formación permanente (se supone que también de los países miembros). No 
obstante, a pesar de que todas las teorías educativas modernas la consideran 
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una pieza imprescindible para definir y desarrollar estrategias que potencien la 
competencia de las personas, organizaciones, sistemas y países, no es priorita-
ria en muchos de ellos. Entre otras cosas, como consecuencia de un sistema 
profesional particular, heredado de las sociedades industriales que en muchos 
países pivota legalmente solo sobre los títulos universitarios (profesiones titu-
ladas, es decir, reservas de actividad para unos estudios universitarios concre-
tos). De ahí las rocambolescas cualificaciones y denominaciones que tienen los 
estudios universitarios de postgrado en nuestro país, unos conocidos como 
oficiales y otros que conducen a los llamados títulos propios, que compiten 
entre ellos dentro de una misma universidad.

Esta situación confusa se acentuó con el Proceso de Bolonia que, para identifi-
car al espacio de educación superior europeo (EEES) con los estándares inter-
nacionales, propuso denominar sus estudios de segundo ciclo con el nombre 
genérico de máster. Para mostrar la habilitación profesional de algunos estu-
dios (atribuciones o responsabilidades delegadas por la sociedad en los profe-
sionales) se añadió el calificativo de universitario. En cualquier caso, no deja de 
ser paradójico que las universidades emitan en nuestro país títulos diferentes 
de postgrado, denominados máster universitario o simplemente máster (a pe-
sar de que también sean universitarios). Seguramente esta diferenciación sea 
debido a que otras instituciones de educación superior no universitarias usan 
también esta denominación para sus estudios de postgrado. Probablemente 
sería menos confuso denominar los estudios de postgrado actuales como más-
ter universitario habilitante, máster universitario o simplemente máster. A pe-
sar de todo, el calificativo del título siendo importante no lo es todo, y cada vez 
tienen mayor relevancia los objetivos y las estrategias pedagógicas de los estu-
dios, o la flexibilidad y la transversalidad de los itinerarios formativos, o la sin-
tonía con los nuevos paradigmas y demandas emergentes.

Los sistemas productivos reclaman desde hace bastantes años la adecuación 
de la formación a unas necesidades de gestión y producción cada día más exi-
gentes desde el punto de vista estratégico, operativo y de competencia. Más 
allá de las opiniones personales o corporativas que puedan tener los diferen-
tes colectivos y profesiones, objetivamente la tecnología y el pensamiento di-
gital son elementos claves para dar una respuesta efectiva a estas cuestiones. 
Las máquinas y sus aplicaciones, la producción masiva y la globalización, y los 
ordenadores, la informatización de la gestión y los procesos, e internet se han 
ido integrando a una velocidad de vértigo con los avances tecnológicos. Ello ha 
permitido establecer diferentes objetivos, nuevos paradigmas y negocios que 
aprovechan una conectividad entre dispositivos sin límites, unas comunicacio-
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nes móviles amplias y efectivas, la explosión de las redes sociales o una inteli-
gencia artificial cada vez más competitiva. Introducir estos asuntos en los pro-
gramas de estudio presenta dificultades, especialmente más serias en aquellos 
que tienen unos objetivos más académicos generalistas (grados o másteres 
universitarios), que en otros que buscan una especialización profesional ope-
rativa, como ocurre con los estudios típicos de la formación permanente.

Las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años están resultando insufi-
cientes para dar respuesta a todas estas cuestiones. La adición y/o la integra-
ción de materias, de conocimientos, reglas y metodologías o de procesos (mul-
tidisciplinariedad o interdisciplinariedad) tiene grandes limitaciones en la 
práctica. Para encontrar una solución sostenible será necesario hibridar de 
nuevo el conocimiento con modelos digitales cualificados y pertinentes que 
den consistencia al conjunto con razonamientos y prestaciones competitivas y 
ágiles (uso masivo de datos, internet de las cosas, realidad virtual o inteligen-
cia artificial). Mientras ello ocurre (de acuerdo con las dinámicas actuales, no 
serán necesarios siglos, pero sí algunos años), la formación permanente puede 
jugar un papel importante experimentando con programas de estudio más 
transversales y multifuncionales, útiles y de aplicación inmediata pero trans-
portables y reproducibles en otros contextos educativos. Posiblemente, por 
primera vez en la historia moderna de la educación, la formación permanente 
que se siente comprometida y vive y crece con el desarrollo y la demanda, de-
jará de ir a remolque de los estudios más académicos y, aprovechando los gra-
dos de libertad que tiene, podrá ser un revulsivo y un catalizador del cambio de 
la educación en todos sus niveles e intensidades.

La declaración de Lisboa sigue siendo válida hoy, aunque lógicamente actuali-
zada con los aspectos claves y nuevos escenarios que surgen con la evolución 
de los distintos paradigmas (muy diferentes después de casi 20 años muy in-
tensos). En ellos, la formación permanente se enfrenta con algunos retos muy 
concretos como, por ejemplo, movilizar nuevos campos de conocimiento y de 
empleo, o diseñar formas de gestión más competitivas con nuevas reglas y re-
laciones operativas para competir cooperando y compartiendo (economía co-
laborativa). Todo ello en complicidad con la industria y las organizaciones em-
presariales, los profesionales y demás agentes sociales, y los ciudadanos para 
poner en valor los denominados saberes productivos, con itinerarios formati-
vos flexibles diseñados entre todos, desarrollados, en o fuera de las aulas, con 
procesos y metodologías competitivas, presenciales, duales y online, y gestio-
nados con eficiencia y unas garantías de la calidad comprensibles y compara-
bles con las usadas por los sistemas productivos. En todo caso, siendo cons-
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cientes de que ofrecer oportunidades de formación a personas de distintas 
edades y con diversos antecedentes formativos y/o experiencias laborales, es 
un gran desafío pedagógico y, solo será posible tener éxito, si se combinan sa-
biamente competencias, estudiantes, profesores, metodologías y procesos, a 
la vez que se interrelaciona la educación con el trabajo tanto en ámbitos creati-
vos como aplicados.

Es frecuente en la literatura especializada ver agrupada la formación perma-
nente en tres grandes bloques, definidos en función de los procesos y activida-
des de aprendizaje que involucran. La formación denominada formal es aque-
lla que se realiza dentro de un contexto organizado, estructurado y 
explícitamente designado como de aprendizaje (en términos de objetivos, de 
tiempos y de recursos); es una iniciativa del individuo y conduce a la obtención 
de un certificado a modo de reconocimiento o acreditación. La formación in-
formal deriva de las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el traba-
jo, la familia u otros lugares, no está organizada ni estructurada, en la mayoría 
de los casos no es iniciativa del ciudadano y generalmente no lleva a la obten-
ción de un certificado. La formación no formal se nutre de actividades planifi-
cadas, pero no explícitamente diseñadas como de aprendizaje, es una iniciati-
va del ciudadano que no lleva a la obtención de ningún certificado.

Resulta fácil para cualquier observador comprender, familiarizarse y aceptar la 
formación formal e incluso, en algunos casos, la no formal (especialmente 
cuando los procesos y actividades están tuteladas por instituciones con res-
ponsabilidad e implicaciones en los sistemas universitarios). Pero no ocurre lo 
mismo con la formación informal, o muchas de las versiones de la no formal, 
paradójicamente modalidades muy estimadas y valoradas por los agentes u or-
ganizaciones empresariales y laborales. Para que cualquiera de estas modalida-
des cumpla con su papel, deben considerarse y garantizarse algunos elemen-
tos básicos: derechos y obligaciones de los participantes, fiabilidad y confianza 
en los procesos y actividades, y credibilidad y legitimidad de las instituciones u 
organizaciones responsables. La validación de la formación permanente es 
una cuestión de suma importancia para garantizar su calidad y como conse-
cuencia para la transferencia, aceptación e incluso para el reconocimiento en-
tre países. En cualquier caso, la formación permanente es responsabilidad de 
muchos, de las autoridades e instituciones oficiales, de los interlocutores so-
ciales en el lugar de trabajo o de organizaciones diversas no gubernamentales 
representativas en la sociedad civil, y cada vez más de los ciudadanos que la 
cursan.
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5. El aprendizaje activo

No existe una manera única de definir el aprendizaje activo, a pesar de las innu-
merables ocasiones en que se cita y argumenta, en distintos sectores, foros y 
debates, especializados o no. De una manera simple se podría decir que el tér-
mino aprendizaje activo se refiere a todo aquello que hacen las personas cuan-
do estudian, en las aulas y fuera de ellas, para construir y contextualizar sus 
conocimientos y entrenar sus capacidades y habilidades. A partir de esta senci-
lla idea surge una teoría educativa muy potente y extendida por todo el mun-
do, conocida bajo el nombre genérico de Aprender Haciendo (Learning by 
Doing). En cualquier caso, sin perder de vista que, para alcanzar el objetivo últi-
mo de cualquier proceso educativo, las personas deben poder crecer en sus 
conocimientos y gestionar su aprendizaje de forma autónoma.

Se puede afirmar que la formación denominada permanente nace y se desarro-
lla con estos condicionantes, pues desde un principio ha estado especialmente 
ocupada en dar respuesta a las necesidades de formación que tienen las perso-
nas a lo largo de su vida, especialmente de la profesional, para mantener, recu-
perar, adecuar o reforzar las condiciones y posiciones de competencia alcanza-
das con la formación inicial (en las aulas o en el puesto de trabajo). El lenguaje 
ha ido cambiando ligeramente, pues en los últimos tiempos todo lo relaciona-
do con los conocimientos se ha ido sustituyendo de forma sistemática por un 
término de mayor alcance conceptual denominado competencias, que englo-
ba en un todo pedagógico, de aprendizaje y empleo, conjuntos armónicos de 
conocimientos, capacidades y habilidades. El aprendizaje activo exige a los es-
tudiantes un mayor esfuerzo y responsabilidad sobre su propia educación; por 
ello es más eficaz cuando están especialmente motivados e incluso dispuestos 
a sacrificar parte de su vida personal y recursos por los estudios.

Los modelos de formación tradicionales (presenciales u online) basados en se-
siones de teoría y prácticas resultan insuficientes para alcanzar con la amplitud 
deseada los objetivos de un aprendizaje realmente activo. Como alternativa 
surgen modelos de formación basados en metodologías educativas mucho 
más potentes, como pueden ser, por ejemplo, el aprendizaje basado en pro-
yectos (project-based learning), o las metodologías del caso (case methodolo-
gy), o inversa (flipped clasroom). El aprendizaje basado en proyectos permite a 
los estudiantes adquirir las competencias previstas en el plan formativo me-
diante un conjunto de proyectos relacionados con los problemas que plantea 
la práctica en cada ámbito. En el método del caso, los estudiantes construyen 
su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones rea-
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les concretas (casos prácticos). La metodología inversa cambia las fases del 
aprendizaje tradicional, y los estudiantes trabajan primero de forma autónoma 
los contenidos teóricos, que consolidan después en las aulas o talleres de for-
ma individual y colaborativa, con discusiones y aplicaciones prácticas.

Las actividades formativas asociadas con el aprendizaje activo se caracterizan 
por ser especialmente motivadoras, orientadas a profundizar en las competen-
cias de cada estudiante, promoviendo especialmente habilidades personales y 
colectivas de búsqueda, análisis y síntesis, y capacidades para adaptarse a la 
solución de problemas desplegando sus competencias progresivamente, des-
de niveles simples a complejos. Las actividades del aprendizaje activo tienen 
que estar muy bien estructuradas y diseñadas con la suficiente flexibilidad para 
adaptarlas a las características de cada grupo de aprendizaje e incluso a cada 
uno de los individuos del mismo. Se organizan y desarrollan tanto en espacios 
presenciales como virtuales, en general, en una combinación equilibrada de 
ellos, e implican un trabajo individual y colaborativo donde cada estudiante se 
beneficia de las contribuciones del resto. En este contexto, el aprendizaje acti-
vo incorpora las principales estrategias y herramientas del denominado apren-
dizaje híbrido (presencialidad y virtualidad, blended learning) y del adaptativo 
(computadores y TIC permiten rutas de aprendizaje personalizadas para cada 
estudiante).

En los últimos años se ha producido un boom en la oferta de cursos denomina-
dos MOOC (massive open online courses), dirigidos a un número ilimitado de 
estudiantes a través de internet de acuerdo con las estrategias pedagógicas, 
sociales y comerciales de una educación global, abierta, gratuita y masiva. Las 
numerosas experiencias (en 2016, 500 universidades, 4.500 cursos y más de 35 
millones de estudiantes) están poniendo de manifiesto algunos desajustes típi-
cos de la formación online. Por ejemplo, en la orientación y objetivos de los es-
tudios (preparatorios, de profundización o de especialización), la necesidad de 
equilibrar una demanda masiva inicial con la cantidad real de alumnos que los 
cursan y concluyen (tasas de deserción superiores al 85%), la garantía de la cali-
dad de los estudios con métricas específicas para valorar el grado de adquisi-
ción de las competencias previstas, las dinámicas evaluadoras y la certificación, 
y un largo etcétera de cuestiones relacionadas.

Los retos pedagógicos y tecnológicos que genera lo masivo de una oferta de 
estudios online están haciendo que los MOOC pierdan un poco de vista las ne-
cesidades reales de los estudiantes (entornos de aprendizaje personalizados 
vs. impersonales), tanto de aquellos que están a punto de ingresar en la univer-
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sidad como de otros recién titulados o profesionales en ejercicio que quieran 
adecuar sus competencias, tengan estudios universitarios o no. Como conse-
cuencia de ello, están apareciendo nuevas iniciativas que básicamente limitan 
la cantidad de estudiantes que los cursan, tanto en entornos privados como 
corporativos (SOOC, Small Open Online Courses, SPOC, Small Private Online 
Courses o COOC, Corporative Open Online Courses). A pesar de todo los MOOC 
han creado metodologías educativas y desarrollado contenidos de mucha cali-
dad y muy competitivos, que en gran medida han revolucionado la formación 
online y que merece la pena incorporar a la formación permanente, sin que ello 
signifique tener que renunciar a aquellos aspectos más básicos y elementales 
que caracterizan a un aprendizaje activo personalizado.

Las entidades y los agentes implicados en el diseño, gestión y desarrollo de la 
formación permanente en cada país o región podrían poner en valor muchos 
MOOC, simplemente personalizándolos, es decir, convirtiéndolos en entornos 
personalizados de aprendizaje. Para ello será necesario adecuar los objetivos y 
procesos de cada uno, o de varios de ellos, a los intereses de los diferentes co-
lectivos y de su entorno. A pesar de la globalización, no todos los estudiantes 
de las distintas disciplinas, ámbitos y zonas de un país, o de los distintos países 
de una región, tienen las mismas necesidades de aprendizaje, sobre todo en 
aquello relacionado con la adecuación de sus competencias o su capacitación 
personal y para el empleo. En estos escenarios, el papel de las universidades 
será clave a la hora de establecer las alianzas necesarias con los distintos pro-
pietarios y proveedores de MOOC e interactuar con ellos tomando como base 
de partida los contenidos de unos cursos concretos previamente selecciona-
dos.

6. A modo de conclusión

Los nuevos patrones de consumo, producción de bienes y servicios, y empleo 
plantean grandes retos a la sociedad y requerirán una adaptación de las corpo-
raciones, gobiernos y demás agentes sociales, y de los ciudadanos. Estos te-
mas llegan a la gente como consecuencia de debates que transmiten mensajes 
muchas veces contradictorios, entre quienes prevén un sinfín de oportunida-
des o de los que auguran una destrucción masiva de empleos. Pero todos de-
ben ser conscientes que nada está escrito, que la realidad será muy diferente 
para cada industria, región u ocupación, y que todo dependerá de la capacidad 
que tengan los diversos actores para efectuar y gestionar debidamente los 
cambios, lo que en gran medida dependerá de la formación de su gente. Tam-
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bién todos tendrán que comprender desde un principio que los cambios vie-
nen acompañados de un conjunto de estrategias nuevas, socioeconómicas, 
geopolíticas y demográficas mucho más exigentes que en el pasado, que inte-
ractúan en todas direcciones y se retroalimentan mutuamente.

En estos escenarios será fundamental el papel que jueguen las empresas (en 
complicidad con los distintos agentes sociales, instituciones y gobiernos) para 
reformular las competencias laborales de los empleos y alinear las capacidades 
de sus trabajadores con las demandas de los puestos de trabajo, no solo te-
niendo en cuenta las peticiones de los mercados. También será imprescindible 
que los negocios den valor a la formación como un elemento estratégico fun-
damental para mejorar su competencia y competitividad, y sobre todo la esta-
bilidad, retribuciones y oportunidades de promoción de sus trabajadores. Para 
reforzar el conjunto, los ciudadanos tienen que adoptar una actitud positiva, 
cómplice y proactiva, con la formación permanente.

Todo parece indicar que los trabajadores, en sentido amplio y con independen-
cia de sus estudios de partida, tendrán que convivir, en el nuevo paradigma 
económico y social, cada vez más con períodos de trabajo pleno, parcial o en 
paro, e incluso de autoempleo. Las empresas y las administraciones públicas 
deberían utilizar la figura del trabajador autónomo para activar el autoempleo 
poniendo en valor el talento individual y no para incorporar alternativas labo-
rales beneficiosas, pero de dudosa eficacia para la competencia. La formación 
permanente tendrá que jugar un papel más relevante que en el pasado, tanto 
en la capacitación laboral de las personas (certificación de profesionalidad) 
como en la profundización en sus competencias (los autónomos deberían te-
ner derecho a una formación bonificada).

Para mitigar la incertidumbre que todo cambio genera en las personas, será 
necesario un mayor compromiso de la sociedad con la competencia individual 
y colectiva tanto de sistemas como de directivos, profesionales y de los traba-
jadores (una innovación tecnológica sin talento y poco pertinente generaría un 
desempleo masivo y una desigualdad creciente). La pertinencia viene condicio-
nada por una demanda muy dinámica y cambiante cada vez más tecnológica, 
colaborativa, global y globalizada. El talento de una sociedad ya no se mide 
solo por la competencia de unos pocos (talento elitista, intelectual e individual 
tractor), sino por su capacidad para formar ciudadanos competentes en todos 
los órdenes de la vida (talento ciudadano y generalizado distribuido).
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Pertinencia y talento están directamente relacionados con la formación y espe-
cialmente hoy con la formación permanente. La pertinencia (oportunidad, ade-
cuación y conveniencia de una cosa) precisa de una adaptación masiva y conti-
nua de las competencias individuales y colectivas (transformación digital de 
organizaciones y personas). El talento distribuido más operativo afecta a to-
dos los ciudadanos y, por tanto, será necesario prestar especial atención a sus 
relaciones con el talento más convencional tractor, ambos imprescindibles 
para competir. No se puede afrontar la revolución tecnológica que está en 
marcha esperando a que las próximas generaciones estén mejor preparadas.

Los sistemas productivos reclaman adecuar la formación a unas necesidades 
de gestión y de producción de bienes y servicios cada día más exigentes tanto 
estratégica, como operativa y de competencia. El mundo digital, la tecnología 
y sus aplicaciones están permitiendo desplegar nuevos paradigmas y negocios 
aprovechando, en muchos ámbitos, unas comunicaciones móviles amplias y 
efectivas, una conectividad sin límites entre dispositivos, un protagonismo sin 
precedentes de las redes sociales o una inteligencia artificial cada día más efec-
tiva. Introducir estos asuntos en los estudios universitarios reglados es com-
plejo, pero tal vez resulte sencillo hacerlo en una formación permanente más 
ágil y cada vez más especializada y operativa.

La formación permanente se enfrenta a nuevos e importantes retos que no 
solo demandan adaptar las competencias personales de los ciudadanos, sino 
también reformular los viejos y activar los nuevos negocios y empleos, o esta-
blecer modelos de gestión con reglas y relaciones operativas compatibles con 
las estrategias de la cuarta revolución industrial (digitalización, disrupción e in-
mediatez). Para ello será necesario replantear las relaciones y compromisos de 
la industria, empresas y demás agentes sociales con los ciudadanos, agilizán-
dolas para poner en valor los saberes productivos, diseñando itinerarios for-
mativos flexibles, desplegándolos, en y fuera de las aulas, con procesos y me-
todologías competitivas (sobre todo las duales que tantas expectativas están 
generando) y gestionarlos con eficiencia y garantías de calidad entendibles y 
comparables con los usados por los sistemas productivos.

En estos escenarios adquiere especial importancia el aprendizaje activo, sus 
complicidades con modelos de aprendizaje híbridos y adaptativos, y las meto-
dologías docentes que permiten llevarlos a la práctica. El aprendizaje basado 
en proyectos, el método del caso y la metodología inversa y sus combinacio-
nes son alternativas pedagógicas, que la mayoría de las veces se complemen-
tan y facilitan la personalización de la formación. Los MOOC han abierto cami-
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nos nuevos y sus experiencias aportan múltiples innovaciones, que van más 
allá de las propias de la virtualidad y los grandes números. Aunque también, 
como consecuencia de algunas carencias, han puesto de manifiesto la impor-
tancia que tienen los entornos personalizados de aprendizaje típicos de la for-
mación permanente.

Referencias bibliográficas

BlueBBVA (2016), “¿Estudiar un MOOC sirve para encontrar trabajo?, enlace 
https://www.bluebbva.com/2016/10/estudiar-un-mooc-sirve-para-encon-
trar-trabajo.asp

COMISIÓN EUROPEA (2007), “Lifelong Learning Programme (Comenius, Eras-
mus, Grundtvig, Jean Monnet, Leonardo da Vinci)”, enlace https://ec.europa.
eu/education/lifelong-learning-programme_en

CONSEJO DE MINISTROS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA (2013), “Agenda Digital 
para España” enlace http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/Pagi-
nas/agenda-digital.aspx

CONSEJO DE UNIVERSIDADES (2010), “La formación permanente y las univer-
sidades españolas”, Trabajos Comisión de Formación Continua, enlace http://
ruepep.org/wp-content/uploads/2017/05/2010-formacion-permanente uni-
versidades-espanolas.pdf

DEARING, R. (2007), “Higher Education in The Learning Society”, The Dearing 
Report, National Committee of Inquiry into Higher Education, London.

DELORS, J. (2004), “Learning: the treasure within” Report to UNESCO of the 
International Commission on Education for the Twenty-first Century, París.

HUBER, G.L. (2008), “Aprendizaje activo y metodologías educativas”, Revista 
de Educación, pp. 41-58, Madrid.

KAGERMANN H.; WAHLSTER W. y HELBIG J. (2013), Recommendations for 
implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Final Report of the In-
dustry 4.0 Working Group, Berlín.

MORIN, E (1999), “Les sept savoirs necessaires a l’éducation du futur”, UNES-
CO: L’éducation pour un avenir durable, París.

TUGBA A., BONORDEN S. , CAPRARO R. M. y CAPRARO M. M. (2016), From 
STEM to STEAM: Students beliefs about the use of their creativity. The 
STEAM Journal, Claremont USA.

001-548 ponenciasEIX5.indd   320 24/07/2018   10:24:30



321

Benjamín Suárez

SÁNCHEZ, E. (2013), “MOOC: Resultados reales”, Revista Educación Virtual, en-
lace https://revistaeducacionvirtual.com/archives/529

SUÁREZ, B. (2017), “FP y algo más”, Artículo de Opinión 31/12/2017 La Vanguar-
dia, Barcelona.

SUÁREZ, B. (2017), “El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y la cuarta re-
volución industrial” ThinkHub Asociación de Ingenieros de Caminos, C. y P., 
(próxima publicación en Revista de Obras Públicas), Madrid.

SUÁREZ, B. (2018), “Formación, profesionales y cambio”, Artículo de Opinión 
28/01/2018 La Vanguardia, Barcelona.

 

001-548 ponenciasEIX5.indd   321 24/07/2018   10:24:30



001-548 ponenciasEIX5.indd   322 24/07/2018   10:24:30



323

CORRELACIÓN ENTRE LA FORMACIÓN 
SUPERIOR, EL NIVEL DE INNOVACIÓN Y LA 
POLÍTICA INDUSTRIAL DE UN TERRITORIO

Sergi Artigas
Director d’estratègia i innovació de Leitat

Jordi Rodríguez
Gerent de Leitat

Joan Parra
Director general de Leitat

Abstract

Muchos estudios han descrito la buena situación de la formación superior en Catalu-
ña, teniendo a varias de sus universidades en posiciones relevantes en los rankings 
internacionales más prestigiosos. Esta capacidad formativa impacta de manera rele-
vante y positiva en la calidad de vida y laboral de los ciudadanos, y aparece siempre 
como eje de actuación y refuerzo en las políticas industriales. En este artículo se des-
criben algunas de las actuaciones singulares en materia de educación y formación 
desarrolladas por parte de los organismos competentes en el ámbito de política in-
dustrial. Se describe también la situación actual de Cataluña en materia de innova-
ción y su posicionamiento en relación con el resto de regiones de la Unión Europea, 
detallando aquellos aspectos que parecen influir en la determinación del grado de 
innovación de una región. En el artículo también se detalla la situación actual de Ca-
taluña en materia de política industrial y la evolución histórica en el sector industrial 
según evaluaciones recientes de la Comisión Europea sobre las regiones que la for-
man. Se identifican los organismos y las actuaciones estratégicas más relevantes de 
los últimos años en materia de política industrial en Cataluña, que permite identificar 
las relaciones entre innovación y competitividad industrial, así como la evolución y 
los efectos de las asignaciones presupuestarias en innovación industrial. Los datos 
generalistas indican la existencia de una correlación directa entre los indicadores de 
formación superior, de innovación y de política industrial que influye en la competiti-
vidad de un territorio, de todos modos, y siendo la formación superior de excelencia 
factor de afectación directa, no resulta suficiente para mantener excelentes los indi-
cadores de innovación.
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1. Introducción

El presente artículo describe la situación actual en Cataluña en materia de for-
mación (especialmente en relación a la educación terciaria), en materia de in-
novación y en materia de política industrial, con el fin de identificar los vínculos 
entre las tres actividades.

Para la elaboración del presente estudio, se han tenido en cuenta los datos es-
tadísticos de los que se disponen que corresponden a los obtenidos a través 
de Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña) y otras fuentes (artículos, do-
cumentos de trabajo publicados por la Comisión Europea y documentos de tra-
bajo publicados por la Generalitat de Cataluña) desde el año 2001 hasta el año 
2017.

Por otra parte, en relación con la situación en materia de innovación, se ha 
considerado como principal referencia el indicador europeo Regional Innova-
tion Scoreboard en lugar del European Innovation Scoreboard por estar referido 
el primero precisamente a regiones y ámbitos territoriales como Cataluña. 
También se dispone de los datos generados por la Generalitat de Cataluña, a 
través del Barómetro de la Innovación, del que solo se dispone de información 
desde el año 2014 en que se inició su elaboración y no incluye comparación re-
lativa con otras regiones europeas.

En relación con la estrategia de la política industrial, se ha procedido a estudiar 
aquellas actuaciones consideradas de mayor impacto, sin descartar otras ac-
tuaciones de menor dimensión, pero igualmente significativas, que afectan en 
el proceso de desplegar políticas estratégicas y que aparecen descritas en el 
Pacto Nacional para la Industria elaborado en 2016.

Finalmente, se ha estudiado la correlación existente entre formación superior, 
innovación y política industrial con el objetivo de identificar la interacción en-
tre estas tres disciplinas y se han planteado algunas actuaciones que podrían 
redundar en una mejora de la competitividad industrial de Cataluña.

2. Sobre la formación: análisis de la situación actual en Cataluña

En términos generales, Cataluña supone el 16% del total de estudiantes matri-
culados en España y alrededor del 12% de la población de estudiantes universi-
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tarios españoles (Idescat, 2014). También es remarcable señalar que, pese a 
una evolución hacia un menor nivel de gasto en educación respecto al PIB, Ca-
taluña muestra, respecto al total de España, unas mayores tasas de educación 
secundaria y terciaria a la vez que una menor proporción de abandono de estu-
dios reglados.

Desde el punto de vista industrial, conviene poner de manifiesto que las com-
petencias en educación escapan de aquellos organismos relacionados con la 
ejecución, a través del apoyo y los incentivos, de la política industrial.

En Cataluña, a nivel de educación terciaria, no ha habido actuaciones significa-
tivas por parte de los organismos y agentes pertenecientes al sector industrial 
más allá de los programas de doctorado industriales(1). Por otro lado, sí que se 
ha aprobado recientemente una nueva ley de formación profesional(2) y se han 
desplegado mecanismos para favorecer el aumento de oportunidades para la 
formación profesional dual.

En la siguiente tabla, se detallan algunas cifras que reflejan el posicionamiento 
de Cataluña respecto a España, la Eurozona y la Unión Europea en cuatro ca-
racterísticas clave relacionadas con la educación y la formación:

Tabla 1. Indicadores de educación y formación

Cataluña España Eurozona UE

Gasto público en educación en relación con 
el PIB. 2011

4,2 % 4,8 % 5,2 % (p) 5,3 % (e)

Población de edad 20-24 con educación 
secundaria completada. 2015

72,4 % 67,9 % (p) 80,6 % (p) 82,6 % (p)

Educación terciaria completada. Grupo de 
edad 30-34. 2015

43,1 % 41,1 % (p) 37,0 % (p) 38,5 % (p)

Abandono escolar temprano. 2015 18,9 % 20,3 % (p) 11,6 % (p) 10,9 % (p)

Formación continua en población de edad 
25-64. 2015

7,6 % 9,7 % (p) 10,7 % (p) 10,6 % (p)

Fuente: Idescat (2016). (p) provisional (e) estimado. (3)
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3. Sobre la innovación: análisis de la situación actual en Cataluña

Según el Manual de Oslo (2005)(4), se considera la innovación como “la intro-
ducción de un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o significati-
vamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de 
organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del 
trabajo o a las relaciones externas”.

En Cataluña, desde el año 2014, se elabora, por parte de la agencia Acció, un 
barómetro de la innovación(5) con el objetivo de evaluar la innovación en las 
empresas catalanas. Si bien la metodología utilizada para esta evaluación apor-
ta dos ventajas muy claras, como son la rapidez entre la recopilación de datos 
y la obtención de resultados, en contraposición al desfase en otros métodos 
de evaluación y, por otra parte, la evaluación de activos intangibles que no sue-
len considerarse habitualmente, este barómetro presenta los inconvenientes 
de no disponer, todavía, de un histórico de datos más allá de los últimos tres 
años y de no poder ser comparado de forma relativa con resultados en otras 
regiones. Algunos de los indicadores más destacados de este barómetro inclu-
yen aspectos como la actividad de I+D empresarial (que no industrial), el por-
centaje de empresas innovadoras, la incorporación de nuevas tecnologías, la 
formación entre los empleados en innovación o el binomio innovación- inter-
nacionalización.

Existen también otras herramientas para medir el nivel de innovación de un 
territorio, sin embargo, se considera comúnmente adecuado utilizar la infor-
mación obtenida a través del proyecto European Innovation Scoreboards para 
la Comisión Europea, liderado por la Dirección General para el Mercado Inter-
no, la Industria, el Emprendimiento y las Pymes. A nivel regional, este proyecto 
se materializa en un indicador total regional para la innovación denominado 
Regional Innovation Scoreboard, cuya última edición (la octava) corresponde al 
año 2017(6).

Para esta edición, se ha comparado el desempeño en materia de innovación 
para 220 regiones de 22 países miembros de la Unión Europea, Noruega, Serbia 
y Suiza. Para evaluar este desempeño, se analizan 18 indicadores que, en su 
conjunto, aportan información relativa entre las regiones estudiadas hasta lle-
gar a determinar su posicionamiento.

Los 18 indicadores analizados son:
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– Población con educación terciaria.

– Formación continua.

– Copublicaciones científicas internacionales.

– Publicaciones ubicadas en el Tpo10% de las más citadas.

– Gasto público en I+D.

– Gasto privado en I+D.

– Gasto en innovación distinta de la I+D.

– Pymes con innovación de productos o procesos.

– Pymes con innovaciones comerciales u organizativas.

– Innovación interna de las pymes.

– Pymes que colaboran entre sí en materia de innovación.

– Copublicaciones público-privadas.

– Aplicaciones de patentes en la EPO.

– Aplicaciones de marcas.

– Aplicaciones de diseños.

– Ocupación en manufactura y servicios intensivos en tecnología y conoci-
miento.

– Exportaciones de manufacturas con componente tecnológica intensiva.

– Productos nuevos sobre el total de la facturación.

El análisis de estos 18 indicadores da lugar a un posicionamiento de cada re-
gión para cada uno de ellos, así como un indicador de innovación global para 
cada región que la posiciona según cuatro categorías:

– Innovation Leaders (líderes en innovación): incluye 53 regiones con un in-
dicador global de innovación superior al 20% del valor del indicador pro-
medio de la UE.

– Strong Innovators (fuertes en innovación): incluye 60 regiones con un in-
dicador global de innovación entre el 90% y el 120% del indicador prome-
dio de la UE.

– Moderate Innovators (moderadas en innovación): incluye 85 regiones 
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con un indicador global de innovación entre el 50% y el 90% del valor del 
indicador promedio de la UE.

– Modest Innovators (modestas en innovación): incluye 22 regiones con un 
indicador global de innovación inferior al 50% del valor del indicador pro-
medio de la UE.

A cada una de estas cuatro categorías se le asigna un código colorimétrico y, a 
su vez, una gradación de cada uno de estos cuatro colores en tres niveles para 
facilitar la comprensión del mapa que se obtiene al plasmar el color correspon-
diente a cada región:

Figura 1. Regional Innovation Scoreboard 2017
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Como conclusiones generales para el Regional Innovation Scoreboard de 2017 
se han obtenido las siguientes:

– Las regiones más innovadoras se encuentran en los países más innova-
dores.

– Las regiones más innovadoras de la UE son Estocolmo en Suecia, Ho-
vedstaden en Dinamarca y South East en el Reino Unido. La región más 
innovadora en términos absolutos es Zúrich en Suiza.

– De las 220 regiones analizadas, un total de 128 han mejorado su indicador 
global respecto al valor obtenido en el anterior Regional Innovation Sco-
reboard de 2016.

– Existe un grupo de países que han presentado mejoras en materia de in-
novación en todas sus regiones: Austria, Bélgica, Francia, Países Bajos, 
Noruega, Eslovaquia, Suiza y Reino Unido.

– Existe un grupo de países que han empeorado en materia de innovación 
en más del 50% de sus regiones: República Checa, Dinamarca, Finlandia, 
Alemania, Hungría, Portugal y España.

– Se pone de manifiesto un fuerte vínculo entre el nivel de innovación y la 
competitividad regional.

En cuanto al posicionamiento de Cataluña en materia de innovación, queda 
ubicada en el puesto 114 de las 220 regiones analizadas, tan sólo superada por 
el País Vasco en España y, si bien se mantiene en la categoría de región mode-
radamente innovadora en el global de Europa, su evolución desde el año 2011 
la sitúa en la categoría de regiones que han empeorado su índice global de in-
novación entre un -2,5% y un 0%.

4. Sobre la política industrial: análisis de la situación actual en Cataluña

Se considera la política industrial de una región como aquel “conjunto de medi-
das estratégicas dirigidas a mejorar la competitividad de la economía regional, 
teniendo en cuenta las características de la región” (Warwick, 2013)(7).

La evolución histórica de la industria en Cataluña ha derivado en una diversifi-
cación patente que se pone de manifiesto al aflorar que no existe ningún sec-
tor individual cuya facturación industrial supere el 15% de la facturación indus-
trial total. Asimismo, el peso de la industria catalana respecto al total de la 
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industria española sigue siendo, tal y como se ha constatado a lo largo de la 
historia, muy significativo, empleándose en 2016 en Cataluña un 24% de la 
mano de obra industrial en España, siendo su población total del 16% de la es-
pañola.

Esta realidad industrial se mantiene, en parte, bajo las directrices de un modelo 
basado en una producción de bajos costes, dejando un enorme potencial para 
la innovación sin explotar y manteniendo una baja capacidad para realizar acti-
vidades de I+D, pese haber crecido en los últimos años. Así, son las exportacio-
nes la palanca mayoritariamente utilizada por la industria catalana para mante-
ner sus niveles de productividad y competitividad, lo que refuerza el potencial 
sin explotar de la innovación, dado que suele estar esta relacionada con las ac-
tividades de exportación e internacionalización.

Una ordenación que se ha ido consolidando en la industria catalana es la orga-
nización mediante clústeres, los cuales reciben apoyo público para su desem-
peño, que aglutinan y dinamizan actuaciones para empresas que producen y 
ofertan tanto productos como servicios diferentes, pero con un objetivo de 
mercado común.

Desarrolla en este ámbito un papel relevante la agencia para la competitividad 
de la empresa de la Generalitat de Catalunya, conocida como Acció, y que en el 
año 2016 pasó a apoyar de forma significativa y visible que la industria catala-
na, acompañada de centros de investigación y centros tecnológicos, adoptara 
las tecnologías consideradas como vectores para la fabricación avanzada, cen-
trándose en el concepto de Industria 4.0. Fue en este mismo año 2016 cuando 
se materializó el denominado Pacto Nacional de Industria 2016, cuyas principa-
les características son que:

– Se integran las principales asociaciones empresariales y sindicatos en el 
gobierno de la política industrial principal de la región, mediante su impli-
cación en las mesas y grupos de trabajo.

– Se recuperan las propuestas realizadas en el año 2012 a través de mani-
fiestos para la industria derivados de la Estrategia Cataluña 2020.

– Se aprovecha la oportunidad de incluir en la estrategia las tendencias in-
dustriales más recientes, como la Industria 4.0.

Este Pacto Nacional, sumado a la Estrategia SMARTCat formulada en 2014, dio 
cobertura al impulso de la Industria 4.0 en Cataluña.
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El desarrollo de estas y otras estrategias (como, por ejemplo, la estrategia Ca-
taluña 2020, ECAT 2020(8)) ha sido siempre formulado bajo los conceptos euro-
peos, llegando a la transposición de los principios expuestos en la Estrategia 
Europa 2020 que promueve una gestión inteligente, sostenible y de crecimien-
to inclusivo.

Con el mismo espíritu de estas estrategias y de estos principios, en julio de 
2014, se presentó formalmente una nueva política industrial en Cataluña que 
definió a su vez siete programas de estrategias temáticas que cubren aquellos 
sectores considerados clave para materializar la estrategia de investigación e 
innovación para la especialización inteligente RIS3Cat(9)y(10). Estos siete secto-
res, que representan las principales cadenas de valor de la industria en Catalu-
ña, son:

– Alimentación.

– Energía y recursos.

– Sistemas industriales.

– Industrias basadas en el diseño.

– Industrias relacionadas con la movilidad sostenible.

– Industrias de la salud.

– Industrias culturales y basadas en la experiencia.

En Cataluña, la responsabilidad sobre la política industrial forma parte de las 
competencias de la Dirección General de Industria, que forma parte a su vez de 
la Consejería de Empresa y Conocimiento, si bien a nivel práctico otras conseje-
rías tienen direcciones generales también responsables de las industrias de sus 
sectores de actividad (por ejemplo, dentro de la misma Consejería, la Dirección 
General de Energía, Minas y Seguridad Industrial es responsable del ICAEN, Ins-
tituto Catalán de Energía), focalizando sus esfuerzos en la promoción econó-
mica y siendo el principal papel de la agencia Acció el de implementar instru-
mentos de apoyo a las estrategias industriales en materia de innovación, 
internacionalización y apoyo a los clústeres, existiendo también otras institu-
ciones, asociaciones y agrupaciones empresariales que contribuyen a alimen-
tar los flujos de información para desplegar políticas industriales y a garantizar 
la convergencia de intereses comunes para la industria.
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También a partir de 2016 se ha consolidado el sistema público de generación 
de conocimiento, dando lugar a iniciativas como el Instituto de Ciencia y Tec-
nología de Barcelona BIST, que agrupa seis centros de la red pública CERCA(11), 
el lanzamiento de Eurecat como centro tecnológico impulsado por la Adminis-
tración Pública y la red TECNIO(12) que engloba desde centros tecnológicos pri-
vados hasta grupos de investigación singulares, a la vez que se han apoyado 
iniciativas privadas a las que el soporte del sistema público les otorga la capaci-
dad de ser desarrolladas mediante apoyo tanto institucional como económico, 
como las Comunidades aprobadas por la Generalitat de Catalunya dentro de la 
estrategia RIS3Cat, que son un buen ejemplo de colaboración público-privada 
y punto de encuentro de empresas líderes (Hewlett-Packard, Intelligent Phar-
ma, etc.), instituciones privadas sin ánimo de lucro (Leitat) así como centros 
públicos de investigación (Institut de Física d’Altes Energies IFAE, Parc Sanitari 
Pere Virgili, etc.).

Se manifiesta así una realidad común en las regiones europeas en las que exis-
te un fuerte vínculo entre la política industrial y las políticas de innovación, de-
bido a que la modernización industrial depende de la capacidad de innovación 
de las empresas. Este vínculo tiene un claro exponente en la complementarie-
dad entre las políticas industriales regionales y las estrategias de especializa-
ción inteligente (RIS3) mencionadas anteriormente.

Estos instrumentos de apoyo por parte de la agencia Acció combinan medidas 
relativas al apoyo de los procesos de transferencia tecnológica, apoyo comer-
cial y apoyo al desarrollo de los clústeres, así como nuevas medidas previstas y 
en proceso de implementación relacionadas con las estrategias de la política 
industrial y, especialmente, con la estrategia de especialización RIS3Cat y sue-
len tener el formato de convocatorias abiertas. En concreto, las principales 
medidas desplegadas por Acció son el Programa Nuclis de I+D Industrial(13), el 
apoyo a los clústeres y el apoyo a la red de centros de I+D agrupados bajo la 
marca TECNIO. Otras actividades de menor dimensión presupuestaria, pero 
también destinadas a impulsar el intercambio de conocimiento, son las relati-
vas a esquemas de cupones, doctorados industriales o apoyo a unidades de 
transferencia tecnológica universitarias.

Analizando las dotaciones presupuestarias de los últimos diez años, se pone 
de manifiesto un importante desfase entre el presupuesto público destinado a 
la investigación, constituido básicamente por fondos destinados a las ocho 
universidades públicas existentes en el sistema de innovación y conocimiento 
catalán, y el presupuesto público destinado a la innovación, entendido como el 

001-548 ponenciasEIX5.indd   332 24/07/2018   10:24:30



333

Sergi Artigas, Jordi Rodríguez y Joan Parra

conjunto de instrumentos de apoyo a las empresas para incentivar su actividad 
de innovación. A nivel cuantitativo, el gasto total se situó en su punto máximo 
en el año 2008 ligeramente por debajo de los 1.000 millones de euros, con una 
disminución de una cuarta parte debido al contexto de crisis global sufrido en 
los siguientes años (período 2010-2014). La mayor parte de este gasto público 
se ha ido destinando a actividades de investigación e innovación internas del 
propio sistema público, siendo los instrumentos de apoyo a la innovación in-
dustrial los más afectados por las variaciones presupuestarias y moviéndose 
en unas cifras anuales entre los 30 y los 50 millones de euros.

Las comparativas realizadas a lo largo de distintas evaluaciones comúnmente 
difundidas han puesto de manifiesto que la innovación es una de las principa-
les fuentes de productividad industrial sostenible (Eurofund, European Com-
mission. 2017(14)y(15)). A este factor, debe añadirse la necesidad de poder dispo-
ner de enfoques sostenibles temporalmente, lo que pasa por disponer de un 
concepto de largo plazo predecible en buena medida. Finalmente, resulta cla-
ve poder disponer de un consenso sobre la relevancia del papel de la industria, 
así como sobre la determinación a la hora de apoyar la competitividad indus-
trial de forma efectiva.

5. Conclusiones

Los vínculos entre las políticas relacionadas con la educación y la formación 
profesional y la política industrial se consideran tenues y, en Cataluña, solo 
pueden considerarse vinculadas a nivel horizontal como coordinación entre 
consejerías o bien a partir del despliegue de actividades específicas. No se han 
encontrado descritas estrategias detalladas sobre este punto.

Por otra parte, sí se considera que existen vínculos evidentes entre la I+D y la 
política industrial, los cuales vienen dados por las actividades de innovación e 
internacionalización, tal y como postula la OCDE al considerar, entre otras pre-
misas, que “la aproximación de especialización inteligente combina políticas 
industriales, educacionales y de innovación para sugerir que países y regiones 
identifiquen y seleccionen un número limitado de áreas prioritarias basadas en 
inversiones en conocimiento, focalizándose en sus fortalezas y ventajas com-
parativas” (OCDE, sin fecha).

Si se tiene en cuenta que algunos de los elementos comunes a los proyectos 
de innovación industrial son el uso de tecnologías englobadas en el concepto 
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de Industria 4.0, las mejoras de los índices de productividad debido a la digitali-
zación de procesos, las mejoras a nivel de eficiencia energética o la asimilación 
e integración del concepto economía circular, entonces aflora la necesidad de 
ajustar la formación y la educación para conseguir generar perfiles aptos para 
poder llevar a cabo estos proyectos innovadores que desembocan en una ma-
yor competitividad industrial y, en último término, en un despliegue eficiente y 
efectivo de políticas industriales regionales.

Como apoyo a esta tesis, resulta significativo que para evaluar la capacidad de 
innovación de un territorio o una región se considere como clave el número de 
población con educación terciaria completada y las actuaciones en formación 
continua.

Por todo ello, se concluye que la relación entre la formación superior (tanto en 
contenidos como en capacidad para ser completada), el nivel de innovación de 
una región (dado por distintos indicadores detallados en este mismo artículo) 
y la política industrial de un territorio (establecida por los órganos competen-
tes en esta materia a los que cabe añadir los distintos agentes que conforman 
el sistema de transferencia tecnológica y de conocimiento), determina la com-
petitividad de este territorio.

Finalmente, a título enunciativo, se proponen algunas actuaciones concretas 
que pueden dar lugar a mejoras de la competitividad industrial de Cataluña y 
que suponen intrínsecamente vínculos entre la formación superior, la innova-
ción y la política industrial:

– Mejora de la dotación de recursos a instrumentos tractores de innova-
ción y de mejora de la cultura de la innovación en empresas, particular-
mente pymes.

– Financiación de procesos de transferencia tecnológica y de pruebas de 
concepto como elementos de dinamización de la innovación y, conse-
cuentemente, de la competitividad industrial.

– Despliegues de actuaciones de una conexión inteligente entre los múlti-
ples y distintos agentes que configuran el sistema de innovación y de 
transferencia tecnológica y de conocimiento de Cataluña.

– Promoción de la gestión de la innovación en las pymes.

– Establecer los mecanismos necesarios para favorecer la movilización del 
talento joven en el ámbito tecnológico y de la innovación industrial.

001-548 ponenciasEIX5.indd   334 24/07/2018   10:24:30



335

Sergi Artigas, Jordi Rodríguez y Joan Parra

– Creación de fondos de capital riesgo que favorezcan la creación y el im-
pulso inicial de empresas de base tecnológica.

– Creación de fondos de capital riesgo que favorezcan la creación y el im-
pulso inicial de nuevas unidades de negocio en empresas ya existentes.
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Resum

Aquest treball és una revisió sistemàtica de la literatura, basada en l’evidència, sobre 
l’impacte de la política de beques en els nivells preuniversitaris incorporant tant les 
beques de característiques monetàries com aquelles no monetàries i amb diferents 
objectius perseguits: continuïtat en el centre escolar, millora en els resultats i gradu-
ació. Així mateix, interessa destacar l’existència o no d’efectes diferencials (no ho-
mogenis) atesa la seva utilitat en el disseny de futures polítiques. Aquesta revisió de 
l’evidència pretén aportar claus interpretatives sobre l’efectivitat de les beques en el 
nivell educatiu no universitari, tenint en compte la manca d’estudis d’aquest tipus a 
l`àmbit català i espanyol.

1. Motivació

Un dels elements que ha centrat el debat educatiu durant els darrers anys és la 
gran quantitat d’individus que no continuen els seus estudis més enllà de l’es-
colarització obligatòria i que es quantifica mitjançant una alta taxa d’abando-
nament escolar prematur. No obstant això, amb la crisi econòmica, aquesta 
taxa ha anat baixant fruit de la desaparició d’una alternativa laboral (sobretot 
en ocupacions temporals en l’àmbit de la construcció, l’hostaleria o la gastro-
nomia) que havia funcionat com un “aspirador” de joves amb unes determina-
des característiques socioeconòmiques. En efecte, la literatura ha determinat 
que l’abandonament prematur és provocat per un seguit de factors de vulnera-
bilitat (individuals, familiars i d’entorn) que, de manera acumulativa, acaben en 
una sortida prematura de l’individu del sistema educatiu, amb la conseqüent 
pèrdua per a tota la societat.
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En aquest context, és important conèixer les polítiques educatives que hagin 
pogut donar resultats en diferents llocs del món per tal d’assegurar la continu-
ïtat en el centre escolar i/o la millora en d’altres objectius educatius.

Per tot això, aquest treball para atenció a les beques de caràcter compensato-
ri, adreçades a col·lectius d’alumnes i famílies amb certes mancances socials o 
acadèmiques, i també aquells ajuts no focalitzats, més universals, que incorpo-
ren com a incentiu un “premi” en cas d’assolir uns determinats objectius edu-
catius. En ambdós casos es consideraran beques orientades a diferents nivells 
educatius (primària, secundaria obligatòria i postobligatòria) i amb diferents 
objectius perseguits: continuïtat en el centre escolar, millora en els resultats i 
graduació. Així mateix, interessarà destacar l’existència o no d’efectes diferen-
cials (per tant, la possibilitat que les beques i ajuts siguin més beneficiosos per 
a uns col·lectius d’alumnes que per a uns altres) donada la seva utilitat en el 
disseny de futures polítiques en aquesta matèria.

Aquesta revisió de l’evidència internacional, continuació d’un treball previ que 
centrava l’atenció només en les beques monetàries (Mediavilla, 2017), pretén 
aportar claus interpretatives sobre l’efectivitat de les beques en el nivell edu-
catiu no universitari, tractant així de contribuir a omplir el buit que representa 
la manca d’estudis i avaluacions dutes a terme en l’àmbit català i espanyol.

2. Programes incorporats a la revisió

En aquesta revisió es consideren els estudis que presenten evidència contras-
tada de programes que impliquin un incentiu monetari i no monetari i que es-
tan adreçats a nivells preuniversitaris. Atès que l’objectiu és conèixer l’efecte 
causal dels programes en qüestió, prioritzem la selecció d’estudis basats en 
una metodologia experimental, on l’assignació de grups tractats i de control 
s’estableix de forma aleatòria (Loi i Rodrigues, 2012; Gertler et al., 2016). Tot i 
així s’han incorporat dos estudis que, mitjançant altres aproximacions metodo-
lògiques, aconsegueixen demostrar causalitat (Filmer i Schady, 2008; Sparrow, 
2007).

De forma més detallada, la present revisió considera els següents eixos d’anàli-
si:

• Perfil del programa: compensatori o no focalitzat. En el primer cas, són 
programes adreçats a col·lectius que reuneixen unes determinades ca-
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racterístiques de vulnerabilitat (social o acadèmica), i que es plantegen 
amb l’objectiu de reduir l’efecte d’aquestes iniquitats de partida. A més, 
els esquemes de tipus compensatori poden ser condicionats o no condi-
cionats. En el segon cas, els programes no focalitzats comprenen tot 
l’alumnat, i es basen en la incentivació per objectius educatius assolits.

• Població objectiu (diana) tractada. Té relació directe amb el punt ante-
rior. La població diana indica el col·lectiu al qual s’adreça la política. Po-
dria ser d’una edat determinada, amb uns antecedents respecte al rendi-
ment educatiu, amb situacions familiars concretes (joves mares o 
embarassades) o procedents d’entorns socioeconòmics desfavorits, en-
tre d’altres.

• Nivell educatiu. Els programes es poden dirigir al nivell educatiu elemen-
tal (primària) o secundari (obligatori o postobligatori), tenint en compte 
l’existència de programes que afecten els dos nivells.

• Particularitats respecte a la implementació. En aquest punt hi ha una 
àmplia diversitat de dissenys. Per exemple: hi ha variacions entre beques 
individuals o per grups; si s’incrementa la seva quantia en accedir a un ni-
vell educatiu superior; en alguns casos la beca és en espècie (joguina) i 
en d’altres s’entrega l’estímul en un primer moment i després el benefici-
at ha de tornar els diners en cas de no complir amb els requisits esta-
blerts per gaudir-ne, entre d’altres.

• Objectius principals de la beca. Normalment els objectius passen per la 
continuïtat escolar (assistència al centre escolar), la millora en els resul-
tats i la graduació.

• Existència d’efectes diferencials. Un element destacat és que en algunes 
avaluacions es detecta que la política no té efectes homogenis entre tots 
els individus tractats, sinó que determinats col·lectius d’alumnes en sur-
ten més beneficiats que altres.

Altres variables d’interès, com la font de finançament, la voluntarietat en la 
participació o l’esquema de condicionalitat, no han pogut ser tingudes en 
compte en aquesta revisió en no trobar-se suficientment abordades en els es-
tudis revisats.
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3. Preguntes d’investigació

Per respondre al principal objectiu de la investigació (conèixer l’efectivitat de 
les beques), s’han plantejat les següents preguntes:

• Són les beques efectives a l’hora de millorar els objectius educatius per-
seguits?

• Quines característiques tenen els programes compensatoris/no focalit-
zats més efectius?

• Hi ha competències o aprenentatges que es veuen afectats més positiva-
ment que d’altres per aquestes intervencions?

• Per a quins col·lectius les beques resulten més efectives? La pròpia imple-
mentació influeix?

4. Revisió de l’evidència

Donada l’escassetat de treballs d’avaluació rigorosa en l’àmbit català i espa-
nyol, el present estudi es fonamenta en els resultats d’avaluacions i revisions 
desenvolupades en altres contextos, principalment als Estats Units d’Amèrica i 
alguns països en vies de desenvolupament. Les principals fonts d’informació 
han estat l’Institute of Education Sciences (Department of Education, Estats 
Units d’Amèrica), el Banc Mundial i la recerca pròpia.

El treball divideix els programes analitzats en monetaris (taules 1 i 2) i no mone-
taris (taula 3). En el cas dels primers, tanmateix es divideixen en compensato-
ris i no focalitzats. Dins de cadascuna d’aquestes agrupacions es tenen en 
compte diferents aspectes, que es consideren centrals per tal de conèixer el 
disseny de cadascuna de les polítiques: el país on es desenvolupa, la forma 
d’implementació, el perfil de l’alumnat, el nivell educatiu objecte de l’acció, els 
objectius educatius perseguits i, per últim, el càlcul de l’impacte i l’existència (o 
no) d’efectes diferencials.

4.1.  Són les beques efectives a l’hora de millorar els diferents objectius 
educatius?

La revisió feta indica que, en general, les beques poden ser un bon instrument 
de cara a la millora dels resultats educatius. Tot i així, és necessari fer un seguit 
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d’apreciacions per tal d’entendre en quins àmbits i sota quins objectius aquest 
instrument esdevé més efectiu.

En el cas de les beques monetàries i quant al nivell educatiu, el major efecte 
s’observa en l’educació primària i aquest s’esvaeix conforme s’avança de ni-
vell. Respecte als objectius, queda clara la seva efectivitat en evitar l’abando-
nament dels estudis (principalment, a l’educació primària i secundària obliga-
tòria), en la millora dels resultats educatius i en assegurar la transició primària 
– secundària obligatòria (tot i que en aquest darrer resultat l’evidència disponi-
ble és més escassa). Per contra, les beques que tenen com a objectiu la gradu-
ació dels alumnes no semblen tenir l’efecte desitjat.

Quant a les beques no monetàries, l’evidència amb resultats positius contras-
tables se centra en el nivell secundari postobligatori amb la graduació com a 
principal objectiu. En els programes avaluats sobre primària i secundària obli-
gatòria, els objectius aconseguits eren diversos: continuïtat a l’escola i millora 
en el comportament i en els resultats educatius.

Taula 1. Revisió de la literatura basada en l’evidència: programes monetaris 
compensatoris

Referències País Implementació Perfil de l’alumnat 
(població diana)

Nivell educatiu Objectius 
educatius

Mida de l’efecte 
mitjà /
Efectes 
diferencials (4)

Allan i Fryer 
(2011) / Fryer 
(2012)

EUA Els estudiants poden 
guanyar un incentiu 
econòmic en cas de 
superar un test de 
matemàtiques. Els 
mestres tenen incentius 
segons el rendiment dels 
seus alumnes i per 
assistir a reunions amb 
els progenitors. Els 
progenitors tenen 
incentius segons els 
resultats dels seus fills i 
per la seva participació a 
les reunions

Escoles públiques 
amb baix 
rendiment 
educatiu

Primària Millora en 
resultats

1,08 DE (Sig.) (5) /
Diferents efectes 
segons gènere, 
ètnia i rendiment 
previ
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Referències País Implementació Perfil de l’alumnat 
(població diana)

Nivell educatiu Objectius 
educatius

Mida de l’efecte 
mitjà /
Efectes 
diferencials (4)

Maluccio et 
al. (2010)

Nicaragua Programa de 
transferències 
condicionades segons 
l’assistència al centre 
escolar

Alumnes d’entre 7 i 
13 anys que no 
hagin completat 
quart de primària. 
Provinents 
d’entorns rurals 
desfavorits

Primària Continuïtat Abandonament: 
-5,8 % (Sig.) 
Repetició: -11,6 % 
(Sig.) Assistència: 
41,2 % (Sig.) / 
Major efectivitat 
en àrees amb 
autonomia 
escolar i en 
entorns més 
desfavorits

Filmer i 
Schady 
(2008)(1)

Cambodja Programa de beques per 
assegurar la transició 
escolar primària – 
secundària

Tot l’alumnat 
femení

Primària – 
Secundària 
obligatòria

Continuïtat 30,3 % (Sig.) /
Major impacte en 
les classes més 
desfavorides

Sparrow 
(2007)(2)

Indonèsia Programa de 
transferència 
condicionada segons 
l’assistència al centre 
escolar i a la no repetició

Estudiants a partir 
de quart de 
primària i 
provinents 
d’entorns 
desfavorits

Primària – 
Secundària 
obligatòria – 
Secundària 
postobligatòria

Continuïtat Primària: 10 % 
(Sig.); Secundària 
obligatòria: 11,7 % 
(Sig.); Sec 
postoblig : -0,2 % 
(No sig.) / Major 
efectes per als 
estudiants 
considerats més 
pobres dins la 
distribució

Levitt et al. 
(2016)

EUA Programa en dos nivells:
(A) Primària (B) 
Secundària 
postobligatòria.
Opcions: premi monetari 
segons compliment de 
requisit o pèrdua d’un 
incentiu atorgat 
anteriorment en cas de 
no arribar als objectius 
previstos

Programa 
d’incentius dirigit a 
escoles amb baix 
rendiment 
educatiu

Primària – 
Secundària 
postobligatòria

Millora en 
resultats

Diferents 
resultats. (A) Sig. 
(B) Sig. /
Major efecte en 
cas de l’incentiu 
centrat en la 
pèrdua d’una 
compensació ja 
atorgada; en cas 
d’estudiants en 
primària, en 
matemàtiques i 
en nois
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Referències País Implementació Perfil de l’alumnat 
(població diana)

Nivell educatiu Objectius 
educatius

Mida de l’efecte 
mitjà /
Efectes 
diferencials (4)

Angrist i 
Lavy (2003)

Israel Beca per matricular-se i 
assistència al centre

Estudiants amb un 
rendiment 
educatiu baix (a 
partir d’un test 
previ)

Secundària 
postobligatòria

Graduació 0,1 % (No sig.)

Long et al. 
(1996)

EUA Beca mensual que rep el 
beneficiari en cas de 
complir els requisits 
d’assistència escolar. Així 
mateix, en cas d’aprovat 
el High School (o GED)(3) 
reben un estímul 
econòmic addicional

Joves mares o 
embarassades

Secundària 
postobligatòria

Continuïtat / 
Millora en 
resultats / 
Graduació

IM: +6 (Sig) / +4 
(No sig.) / +4 (No 
sig.) (6)

Snipes et al. 
(2006)

EUA Beca amb una durada de 
quatre anys (= High 
School) i que inclou les 
despeses d’assistència a 
dues escoles d’estiu. 
Requisits: un mínim de 
rendiment educatiu mitjà 
(75/100), complementar 
uns cursos preparatoris 
per accedir a la 
universitat i assistir a les 
dues escoles d’estiu

Estudiants 
procedents 
d’entorns 
econòmicament 
desfavorits

Secundària 
postobligatòria

Millora en 
resultats / 
Graduació

IM: -4 (No sig.) / -3 
(No sig.) (6)

Font: elaboració pròpia a partir de l’Institute of Education Sciences, Department of 
Education (Estats Units d’Amèrica), Banc Mundial i recerca pròpia.
(1) Metodologia: Regressió discontínua i metodologia quasi-experimental d’aparellament.

(2) Metodologia: Variables instrumentals.

(3) General Educational Development Certificate (GED). Equivalent al High School (Secundària post-
obligatòria) adreçat a joves que no han completat aquests estudis per la via ordinària.

(4) En aquesta columna, es destaquen en negreta aquells valors d’impacte que són estadísticament 
significatius.

(5) Valors expressats en termes de Desviació Estàndard (DE). Angrist i Lavy (2003) consideren que un 
valor inferior a 0,10 equival a un efecte petit, entre 0,10 i 0,30 a un efecte mitjà i superior a 0,30 a un 
efecte gran.

(6) Índex de millora (IM): representa la diferència en percentils entre la mitjana del grup afectat per la 
intervenció (tractat) i la mitjana del grup de comparació (de control). Aquest índex pot agafar valors 
d’entre -50 i +50, on valors positius indiquen un resultat favorable de la política avaluada.
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Taula 2. Revisió de la literatura basada en l’evidència: programes monetaris 
no focalitzats

Referències País Implementació Nivell educatiu Objectius 
educatius

Mida de l’efecte 
mitjà /Efectes 
diferencials (1)

Allan i Fryer 
(2011)

EUA Els estudiants de segon de primària reben un 
incentiu econòmic segons la quantitat de 
llibres llegits (i compresos)

Primària Millora en 
resultats

0,18 DE (Sig.) (2)

Berry (2015) Índia Beca dinerària o en espècie (joguina) que es 
rep en cas de millorar la competència en 
lectura després de dos mesos

Primària Millora en 
resultats

0,48 % (Sig.)

Bettinger 
(2012)

EUA Beca dinerària segons rendiment educatiu. Al 
final de cada curs es passa un test. En funció 
del resultat es concedeix o no l’estímul 
econòmic

Primària Millora en 
resultats

Mat: 0,13 DE (Sig.) (2)

Llengua: no sig.
Ciència: no sig.
Estudis Socials: no 
sig.

Blimpo 
(2014)

Benín Premi individual o per grups de quatre 
alumnes. Es guanyen en cas de superar un 
determinat rendiment a les corresponents 
proves

Primària Millora en 
resultats

0,29 DE (Sig.) (2)

Fryer (2011) EUA Estudi de tres programes (en tres ciutats) de 
beques per incentivar la continuïtat escolar i 
el rendiment educatiu. En un cas l’incentiu era 
per llegir llibres i als altres dos casos segons 
qualificacions obtingudes

Primària Continuïtat 
/ Millora en 
resultats

Diferents resultats
(No sig.)

Galiani i 
McEwan 
(2013)

Hondures Programa de transferències condicionades 
segons l’assistència al centre escolar

Primària Continuïtat 8 % (Sig.) /
Major efecte en 
alumnes d’entorns 
socioeconòmics 
desfavorits

Han et al. 
(2010)

Xina Programa integrat de tres accions: (A) un 
incentiu per passar de curs; (B) un incentiu 
per tutories entre companys i; (C) accions 
comunicatives amb els progenitors. 
S’apliquen per separat (A o B) i en conjunt 
(A+B+C).

Primària Continuïtat 
/ Millora en 
resultats

(A)-0,02 DE (No sig.) 
(B) 0,14 DE (Sig.) 
(A)+(B)+(C) 0,20 DE 
(Sig.) (2)

Allan i Fryer 
(2011)

EUA Els estudiant reben l’incentiu en cas d’aprovar 
un test.

Primària – 
Secundària 
obligatòria

Millor en 
resultats

Diferents resultats 
(No sig.)
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Referències País Implementació Nivell educatiu Objectius 
educatius

Mida de l’efecte 
mitjà /Efectes 
diferencials (1)

Allan i Fryer 
(2011)

EUA Cada any les escoles reben un incentiu 
econòmic que han de distribuir entre els 
docents. No es pot fer segons antiguitat. 
Requisits: assistència i rendiments dels 
alumnes

Primària – 
Secundària 
obligatòria – 
Secundària 
postobligatòria

Continuïtat 
/ Millora en 
resultats

Diferents resultats 
(No sig.)

Allan i Fryer 
(2011)

EUA Els estudiants són recompensats segons 
l’assistència i comportament al centre escolar

Secundària 
obligatòria

Continuïtat Lectura: 0,14 DE (No 
sig.) Matemàtiques: 
0,10 DE (No sig.) (2)

Allan i Fryer 
(2011)

EUA Els estudiants reben l’incentiu en funció de les 
seves notes al final de curs. Una part 
immediatament, l’altre després de la 
graduació

Secundària 
postobligatòria

Millora en 
resultats / 
Graduació

Lectura: -0,01 DE 
(No sig.) 
Matemàtiques: -0,10 
DE (No sig.) (2)

Behrman et 
al. (2015)

Mèxic Tres tipologies d’incentius: (A) als estudiants, 
(B) als professors i (C) als estudiants, 
professors i gestors del centre. Requisit: 
rendiment en matemàtiques

Secundària 
post-obligatòria

Millora en 
resultats

Diferents resultats. 
(A) Sig. (B) No sig. 
(C) Sig. /
Efectes diferents 
segons la 
maduració del 
programa i la 
permanència en el 
mateix

Font: elaboració pròpia a partir del Banc Mundial i recerca pròpia.
Perfil de l’alumnat (Població diana): en totes les avaluacions és tot l’alumnat, tret del cas d’Hondures, 
on el programa està dirigit als alumnes d’entre 6 i 12 anys que estiguin cursant de primer a quart de 
primària.

(1) En aquesta columna, es destaquen en negreta aquells valors d’impacte que són estadísticament 
significatius.

(2) Valors expressats en termes de Desviació Estàndard (DE). Angrist i Lavy (2003) consideren que un 
valor inferior a 0,10 equival a un efecte petit, entre 0,10 i 0,30 a un efecte mitjà i superior a 0,30 a un 
efecte gran.
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Taula 3. Revisió de la literatura basada en l’evidència: programes no 
monetaris compensatoris

Referències Implementació / Perfil de l’alumnat (població diana) Nivell educatiu Objectius 
educatius

Mida de l’efecte 
mitjà/Efectes 
diferencials (1)

Lochman i 
Wells (2004);
Lochman et al. 
(2006); 
Lochman et al. 
(2009)

Programa adreçat a alumnes dels darrers cursos del 
nivell primari identificats com a agressius i/o disruptius 
i els seus progenitors. El component infantil consta de 
sessions periòdiques grupals i individuals durant un 
màxim de 18 mesos. El component adult es compon de 
16 sessions individuals i grupals.

Primària Millora en 
resultats

IM: Comportament: 
+8; Relacions 
socials: +6.

Walker et al. 
(1998); Walker 
et al. (2009)

Programa d’intervenció primerenca dissenyat per 
ajudar els nens/es que estan en risc de desenvolupar 
un comportament agressiu o antisocial. El programa 
utilitza un tutor format que treballa amb cada alumne, 
els seus companys de classe, mestres i progenitors 
aproximadament entre 50 i 60 hores durant un 
període de tres mesos. Participació obligatòria.

Primària Millora en 
resultats

IM: Comportament: 
+28; Relacions 
socials: +23

Pinnell, DeFord 
i Lyons (1988); 
Pinnell et al. 
(1994); 
Schwartz 
(2005)

Intervenció de curt termini (12-20 setmanes) que 
proporciona una tutoria individual a alumnes de primer 
de primària amb dificultats amb la lectoescriptura 
lliurada per professors formats en el programa en una 
jornada extraescolar de 30 minuts.

Primària Millora en 
resultats

IM: +27
Fluïdesa de la 
lectura: +46; 
Coneixement de 
l’alfabet: +21; 
Comprensió lectora: 
+14.

Dynarsky et al. 
(1998)

Grups de discussió d’aproximadament dotze 
estudiantes (amb risc de fracàs escolar) per 
intercanviar opinions sobre la família, la seva situació 
personal i els seus interessos. En acabar l’horari 
escolar. Intervenen dos moderadors, normalment 
estudiants universitaris. També es dona suport amb els 
deures. Participació voluntària.

Secundària 
obligatòria

Continuïtat / 
Millora en 
resultats

IM: +13 / -6

Dynarsky et al. 
(1998)

Classes addicionals de suport per alumnes repetidors. 
En grups reduïts. Incorpora un tutor per al seguiment. 
A la pròpia escola o en un altre centre.

Secundària 
obligatòria

Continuïtat / 
Millora en 
resultats

IM: +18 / +35

Cave et al. 
(1993)

Formació acadèmica i vocacional de joves d’entre 17 i 
21 anys, que no estudien i no tenen el graduat en High 
School. Durada: 200 hores de formació educativa i 500 
hores de formació ocupacional. Participació voluntària. 
Se’ls prepara per obtenir el GED Certificate. Es disposa 
de guarderia i transport gratuït per facilitar la 
participació.

Secundària 
postobligatòria

Graduació IM: +14
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Referències Implementació / Perfil de l’alumnat (població diana) Nivell educatiu Objectius 
educatius

Mida de l’efecte 
mitjà/Efectes 
diferencials (1)

Constantine et 
al. (2006)

Assistència i ajuda per a la consecució del graduat en 
High School i la matriculació posterior a la universitat. 
Adreçat a estudiants amb dificultats econòmiques i 
progenitors sense estudis superiors. Tanmateix, es 
dona assessorament per tal d’aconseguir beques 
educatives.

Secundària 
postobligatòria

Graduació IM: +17

Dynarsky et al. 
(1998)

Programa alternatiu de High School centrats en 
competències bàsiques per a estudiants amb risc 
d’abandonament. Ofert en centres educatius amb 
docents que donen en High School. Classes reduïdes.

Secundària 
postobligatòria

Continuïtat / 
Graduació

IM: -3 / +2

Dynarski et al. 
(1997)

Programa alternatiu de High School per a joves amb 
risc de fracàs escolar. Centrat en la competència 
lectora. Opera en zones econòmicament desfavorides.

Secundària 
postobligatòria

Continuïtat / 
Millora en 
resultats / 
Graduació

IM: 6 / +4 / +4

Quint et al. 
(1997)

Se’ls prepara per obtenir el GED Certificate. Joves 
mares d’entre 16 i 22 anys, entorn econòmic 
desfavorit, han abandonat l’escola sense el High 
School. Durada màxima: 18 mesos. Addicionalment, es 
donen algunes competències per a la inserció laboral i 
reben informació sobre planificació familiar i salut. 
Disposen de guarderies gratuïtes. Participació 
voluntària.

Secundària 
postobligatòria

Graduació IM: +8

Schirm et al. 
(2006)

Programa de mentoria/docència per a joves amb risc 
d’exclusió social. Centra l’atenció en competències 
bàsiques. Durada màxima: 4/5 anys. Ofereix transport, 
guarderia i assistència financera. Els participants reben 
una contraprestació dinerària per cada quatre hores 
dedicades al programa, una part al moment i una altra 
en obtenir la graduació.

Secundària 
postobligatòria

Millora en 
resultats / 
Graduació

IM: +2 / +4

Schochet et al. 
(2001)

Programa de formació en competències educatives i/ o 
laborals per a joves d’entre 16-24 anys provinents 
d’entorns socials desfavorits. Durada màxima: 24 
mesos. Classes d’instrucció acadèmica i vocacional. En 
centres diferents a les escoles. Participació voluntària.

Secundària 
postobligatòria

Graduació 
i/o inserció 
laboral.

IM: +13
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Referències Implementació / Perfil de l’alumnat (població diana) Nivell educatiu Objectius 
educatius

Mida de l’efecte 
mitjà/Efectes 
diferencials (1)

Sinclair et al. 
(1998)

Programa de tutorització individual per a alumnes amb 
risc d’abandonament escolar. Es coordinen reunions 
de seguiment i avaluació de la progressió quant a 
rendiment educatiu. A més, el tutor té contacte amb 
les famílies i intenta la integració de l’alumne en grups 
escolars i organitzacions comunitàries.

Secundària 
postobligatòria

Continuïtat / 
Millora en 
resultats / 
Graduació

IM: +25 / +30 / +1

Font: elaboració pròpia a partir de Institute of Education Sciences, Department of 
Education, Estats Units.
Perfil de l’alumnat (Població diana): en tots els casos es tracta d’estudis sobre polítiques aplicades als 
Estats Units. A la revisió feta no s’ha trobat evidència de programes no focalitzats.

(1) Índex de Millora (IM): representa la diferència en percentils entre la mitjana del grup afectat per la 
intervenció (tractat) i la mitjana del grup de comparació (de control). Aquest índex pot agafar valors 
d’entre -50 i +50, on valors positius indica un resultat favorable de la política avaluada. En casos de 
diferents treballs sobre la mateixa política es presenta la mitjana aritmètica. En negreta, si el valor 
obtingut d’impacte es considera robust.

General Educational Development Certificate (GED): Equivalent al High School adreçat a joves que no 
han completat aquests estudis per la via ordinària.

4.2.  Quines característiques tenen els programes compensatoris/no 
focalitzats més efectius?

Quant als programes de característiques monetàries i compensatòries és clar 
el seu objectiu inicial d’assegurar la presència de l’alumne al centre escolar. En 
aquest sentit, els programes que millor funcionen centren la seva atenció en el 
nivell primari i apliquen simultàniament incentius a diferents actors del procés 
educatiu: alumnes, docents i progenitors (veure exemple en el requadre 1). En 
general, s’estableixen estímuls als estudiants per assolir determinats objectius 
educatius (normalment, modulats en cada situació); a més, els mestres tenen 
incentius per assistir a les reunions de seguiment i segons el rendiment dels 
seus estudiants; i els progenitors també tenen incentius segons el resultats 
dels seus fills i per la seva participació a les reunions programades amb els do-
cents. A més, les beques rebudes en el moment inicial i que s’han de tornar en 
cas de no assolir els objectius previstos, en els casos recopilats, tenen una efec-
tivitat major que l’opció seguida habitualment on el “premi” s’entrega a poste-
riori. Ja que en tots els treballs revisats havia algun element de condicionalitat, 
quedaria pendent conèixer la real efectivitat de programes compensatoris to-
talment no condicionats.
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En el cas dels programes que inclouen una transferència monetària i són no 
focalitzats, tot i que és manté la principal efectivitat en el cas del nivell primari i 
en els programes que apliquen incentius simultanis a estudiants, docents i pro-
genitors, hi ha elements diferencials. En aquest cas, s’observa un major impac-
te general en la millora dels resultats educatius. A nivell de disseny, alguns pro-
grames incentiven, addicionalment, el treball en grup i les tutories entre iguals. 
A més, tenen un impacte diferencial segons la maduració del programa que té 
dues implicacions diferencials. En primer lloc, en el segon i tercer any d’imple-
mentació del programa s’observen efectes superiors que durant el seu primer 
any per als grups que s’inicien en el programa. En segon lloc, que la permanèn-
cia en el programa (durada del tractament) incrementa els efectes observats.

En els programes que inclouen beques no monetàries i particularment en pri-
mària i secundària obligatòria, les estratègies efectives són variades: sessions 
periòdiques grupals i individuals, tutories personalitzades i grups de discussió, 
entre d’altres. En el cas de la secundària postobligatòria, els programes es fo-
calitzen en aquells alumnes que es troben en risc d’abandonament escolar pre-
matur o bé que, directament, ja han deixat l’escola sense la titulació correspo-
nent. Hi ha un cas que focalitza l’atenció en el col·lectiu de mares joves. Es 
planteja l’assistència personalitzada amb una orientació acadèmica-vocacional 
i, on hi ha havia informació al respecte, la participació és voluntària. Tanmateix, 
la tutorització i seguiment periòdic és molt rellevant per a l’èxit d’aquests pro-
grames.

4.3.  Hi ha competències o aprenentatges que es veuen afectats més 
positivament que d’altres per aquestes intervencions?

En el cas de les beques monetàries, en general, s’observa que les competènci-
es matemàtiques resulten positivament més afectades per la implementació 
d’aquests tipus de programes. Malgrat aquesta apreciació inicial, hauríem de 
tenir present una sèrie de cauteles. En primer lloc, moltes de les polítiques ava-
luades es focalitzen en la millora d’aquesta competència; en segon lloc, només 
són dos casos on hi ha evidència robusta sobre la seva reacció diferencial a 
d’altres competències (com la comprensió lectora, per exemple) i, per últim, la 
tècnica d’avaluació de la majoria dels treballs incorporats -via test- podria es-
biaixar els resultats obtinguts, potenciant artificialment els impactes en mate-
màtiques. No s’han pogut obtenir resultats significatius en aquest aspecte pel 
cas de les beques no monetàries.
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4.4.  Per a quins col·lectius les beques resulten més efectives? La pròpia 
implementació influeix?

De la revisió de la literatura, i pels casos de transferències monetàries, queda 
clar que els alumnes provinents d’entorns més desfavorits són els que més 
rendibilitzen l’ajuda rebuda. A més, hi ha d’altres elements que també acaben 
influint en la pròpia efectivitat de la política: un major rendiment previ obser-
vat implica un major efecte de la intervenció i, en el cas del gènere, hi ha efec-
tes diferencials però el seu impacte (major en nois o noies) depèn del progra-
ma avaluat. En els casos de transferències no monetàries no hi ha constància 
d’efectes diferencials per subgrups de beneficiaris. En aquest punt s’ha de te-
nir en compte que aquests programes ja treballen amb una població diana ben 
definida. Finalment, i respecte a la implementació, queda demostrada la im-
portància del seguiment periòdic de l’alumne quant a l’assoliment dels objec-
tius educatius plantejats.

5. Experiències en el nostre entorn: l’evidència a Catalunya i Espanya

En el cas català, no s’han trobat evidències respecte a avaluacions de progra-
mes d’incentius econòmics. Malgrat això, els treballs de Martínez-Celorrio 
(2015) i Vallvé (2016), sense realitzar cap avaluació que pugui determinar cau-
salitat, actualitzen la situació de les polítiques de beques a l’Estat Espanyol 
centrant l’atenció en la situació catalana i amb una anàlisi comparativa a nivell 
internacional.

Martínez-Celorrio (2015) descriu l’evolució del sistema de beques a Espanya i 
Catalunya, la seva eficàcia i cobertura, i la seva equitat redistributiva. A més, es 
discuteix la coherència i capacitat d’inclusió del sistema educatiu. En el cas de 
Vallvé (2016), es presenta la conclusions del projecte Alterbeques, que té com 
a objectiu explorar models alternatius de finançament de la formació i analit-
zar la viabilitat de la seva implantació en el context català, tenint en compte 
l’entorn socioeconòmic, el marc regulatori i els objectius a aconseguir.

Finalment, resulta interessant ressaltar també com des del govern de la Gene-
ralitat es duen a terme accions incipients en la línia de l’avaluació. Recentment, 
i amb la intenció de generar eines que permetin engegar un procés d’autoava-
luació dels centres, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu va pu-
blicar un manual orientat a guiar el procés d’avaluació de projectes de millora 
que puguin desenvolupar els centres educatius (Generalitat de Catalunya, 
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2016). A la presentació del mateix queden clars els seus objectius: “Aquest 
manual està pensat per orientar el procés d’avaluació de projectes de millora 
que es puguin desenvolupar en els centres educatius”... “perquè puguin em-
prar uns instruments que els permetin veure si el projecte en qüestió té raó de 
ser, està ben dissenyat i assoleix les millores previstes amb un nivell d’impacte 
favorable”.

En el cas de l’Estat Espanyol, Mediavilla (2013) estudia el paper de les beques i 
ajuts a l’estudi durant el període 2004-2005, sobre la probabilitat d’assolir amb 
èxit el nivell secundari postobligatori a Espanya (Batxillerat i CFGM). A partir 
d’una metodologia quasi-experimental (Propensity Score Matching), en base a 
l’Enquesta de Condicions de Vida, s’intenta aproximar l’efecte real d’aquesta 
política educativa. La mostra final compta amb 150 alumnes tractats i entre 527 
i 621 individus de control (depenent de l’algoritme de comparació emprat). Els 
resultats obtinguts indiquen un efecte positiu. Així mateix, s’observen efectes 
diferencials segons el gènere (major en noies) i segons l’entorn social d’on pro-
venen els alumnes beneficiaris (major impacte a menor quintil de renda de les 
famílies).

Més recentment, trobem una avaluació feta sobre el Programa 18-25 desenvo-
lupat a Extremadura pel cursos escolars 2012/2013 al 2014/2015 (Pedraja et al., 
2016). Allí s’avalua l’efecte d’un incentiu monetari, condicionat al rendiment 
educatiu, sobre la probabilitat d’obtenció del graduat en secundària obligatò-
ria per la via de l’Educació Secundària Obligatòria per a persones adultes de la 
Comunitat Autònoma d’Extremadura. En cas de assistir regularment a classe i 
superar l’avaluació acadèmica dels mòduls respectius es tenia dret a rebre un 
incentiu en forma de dos pagaments de 500 € en finalitzar cada quadrimestre. 
La població diana del programa és el col·lectiu de 18 a 25 anys, aturat i sense el 
graduat en ESO. La metodologia emprada va ser l’aplicació d’una regressió en 
discontinuïtat de característiques difusa on la variable d’assignació (en aquest 
cas l’edat) no permet determinar amb exactitud la participació en el programa 
sinó la probabilitat de participació. Els resultats van determinar que no hi va 
haver cap efecte respecte a l’objectiu perseguit.

6. Conclusions

Aquesta revisió de la literatura ha tingut en compte només estudis que presen-
tin evidència contrastada de determinats programes que impliquin un incentiu 
monetari i no monetari i que estiguin adreçats a nivells educatius preuniversi-
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taris. Ja que l’objectiu era conèixer l’existència o no d’un efecte causal, en gai-
rebé tot els casos s’han incorporat estudis que apliquen una metodologia ex-
perimental amb selecció aleatòria del grup tractat i del grup control.

Com a resum del treball aquí presentat, podem concloure que les beques són 
un bon instrument de cara a la millora dels diferents objectius educatius perse-
guits, tot i que cal esmentar algunes consideracions al respecte. Mentre que 
en el cas de les beques monetàries el major efecte s’aprecia en l’educació pri-
mària i s’observa un major impacte en els objectius d’assegurar la continuïtat 
educativa i en la millora dels resultats; les beques no monetàries tenen un ma-
jor efecte de cara a la graduació en secundària postobligatòria.

Tanmateix, altres aspectes que es denoten com a rellevants són que la política 
de beques té una major efectivitat si s’aplica simultàniament a diferents actors 
del procés educatiu (alumnes, docents i progenitors), que la seva pròpia madu-
ració com a programa incideix i també la necessitat d’un seguiment continu de 
l’alumne becat.

Arran de la revisió de la literatura, es confirma que els alumnes provinents 
d’entorns més desfavorits són els que més rendibilitzen l’ajuda rebuda i que 
altres condicionants individuals també acaben influint en l’efectivitat de la polí-
tica: el rendiment previ observat i el gènere del beneficiari.

7. Implicacions per a la pràctica

L’evidència ens diu que les beques i ajuts a l’estudi (de tipus monetari i no mo-
netari) poden tenir un impacte positiu en l’assoliment d’alguns objectius edu-
catius plantejat per l’Administració. Aquest efecte depèn, en gran part, del dis-
seny de la pròpia política a partir de l’anàlisi de la població diana. En aquest 
apartat final reflexionem sobre les implicacions dels resultats obtinguts per al 
disseny de les polítiques de beques a casa nostra. De forma general, ens pre-
guntem: algunes de les polítiques recollides en aquesta revisió serien aplica-
bles a la realitat del sistema educatiu català? Sota quins paràmetres?

En primer lloc, cal situar l’estat de les beques i ajuts a l’estudi a Catalunya. En 
aquest sentit és rellevant referir-se als treballs elaborats per Martínez-Celorrio 
(2015) i Vallvé (2016).
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L’informe de Martínez-Celorrio indica en el seu resum que “el sistema de be-
ques a Espanya segueix un model centralista que ha generat un conflicte histò-
ric competencial amb Catalunya. És un sistema acaparat per l’etapa università-
ria en detriment de les etapes postobligatòries. Genera un impacte redistributiu 
molt baix i regressiu, que perjudica les famílies i les classes més vulnerables”. A 
més, indica que la inversió a Catalunya en beques i ajuts a l’estudi en ensenya-
ments no universitaris, sobre la despesa educativa total, era d’un 2% al 2011, per 
sota de la mitjana de la Unió Europea (3,8%) i d’altres Comunitats Autònomes 
com Madrid (3,7%), per exemple. Finalment, destaca que: “la dispersió de les 
fonts de dades sobre beques, la falta d’harmonització i la no existència d’un 
registre de becaris, dificulta conèixer l’abast, cobertura i retorn social de la in-
versió en beques”.

A més, el treball de Vallvé menciona que “no existeix un sistema de beques 
coherent i estructurat que doni resposta a les necessitats de la població d’una 
manera sistemàtica. Les solucions existents són parcials, fragmentàries i en 
ocasions contradictòries entre si”; i que “l’actual sistema de beques resulta in-
suficient per cobrir les necessitats bàsiques dels infants i joves en situació de 
vulnerabilitat”.

Amb aquesta breu referència a dos estudis recents elaborats sobre la realitat 
catalana, queda clara la necessitat d’impulsar polítiques educatives que impli-
quin desenvolupar una potent eina de compensació i/o incentivació amb clars 
objectius educatius. És en aquest punt, en el moment de dissenyar (o refor-
mar) l’instrument, quan s’hauria de tenir en compte l’evidència.

A partir de les conclusions enumerades a l’apartat anterior podríem extreure 
cinc implicacions de cara al disseny de futures beques al nostre país:

Es podria explorar l’efectivitat del programes de triple incentivació (estudi-
ants, docents, progenitors/tutors). És rellevant, en alguns contextos, que tots 
els actors que intervenen en el procés d’aprenentatge estiguin incentivats i, 
per tant, que es fomenti un objectiu comú.

Hi ha més evidència d’impactes positius en programes de beques que impli-
quin una transferència monetària en el nivell primari i secundari obligatori. En 
el cas de nivells superiors (no universitaris), l’evidència se centra en intervenci-
ons no monetàries.
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Cal adaptar el programa a les característiques dels beneficiaris. S’ha demostrat 
l’existència d’efectes no homogenis de les beques i especialment positiva en el 
cas dels alumnes provinents d’entorns desfavorits. Aquest extrem es podria 
introduir per modular la política a cada col·lectiu.

Qualsevol política, per a ser efectiva, ha de comptar amb els recursos sufici-
ents, donar-li un temps de maduració i tenim en compte un seguiment cons-
tant dels individus. En aquest sentit, és important tenir experiències prèvies a 
partir de proves pilot i tenir sempre la possibilitat de modificar-ne el seu dis-
seny, a partir d’avaluacions d’implementació.

Les noves polítiques implementades a Catalunya han de tenir en compte la 
seva necessària avaluació i, per tant, han de tenir assegurats els recursos per 
fer-les possible. Calen, però, més estudis per donar resposta a altres interro-
gants sobre quins poden ser els dissenys i formes d’implementació més efec-
tius dels programes de beques, com ara:

• Els diners han d’anar als progenitors/tutors dels alumnes o als propis 
alumnes? En cas que siguin els alumnes, han de tenir llibertat d’utilització 
sobre els ajuts o s’ha d’establir un sistema semblant a les transferències 
condicionades entre administracions públiques?

• Quina ha de ser la magnitud de l’incentiu per tal d’incrementar la seva 
efectivitat, sense generar una inversió excessiva? Hi ha un punt on l’in-
crement en l’ajut deixa de donar els resultats desitjats?

• Quan és el millor moment per donar l’ajut, a l’inici del curs escolar, du-
rant, després o en tots tres moments?

• Quan és el millor moment per avaluar la resposta del beneficiari a la polí-
tica, durant, després del període de l’ajut o en totes dues situacions?

• Donar certa autonomia als centres educatius per seleccionar la població 
diana i/o per adaptar el programa al seu alumnat (entre d’altres interven-
cions) podria millorar l’efectivitat dels ajuts?

• L’ajut econòmic s’ha de relacionar a unes determinades accions realitza-
des pel beneficiari (assistència a classe, lectura de llibres, resolució 
d’exercicis de matemàtiques, etc.) o segons l’ objectiu educatiu assolit 
(resultats obtinguts en determinades assignatures)?

• La font de finançament (públic, mixt o privat) pot ser rellevant com a 
factor explicatiu dels efectes observats?
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• La voluntarietat en la participació podria ser un element determinant en 
l’èxit de la política?

• En els casos d’ajuts condicionats, quin seria l’esquema de condicionalitat 
més eficient en termes d’assoliment dels objectius plantejats?

• Finalment, i seguint Gneezy et al. (2011), una pregunta que també queda 
pendent de resposta és: quina situació es podria generar quan els incen-
tius són retirats? Com reaccionen els alumnes tractats en aquest cas?
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Abstract

En aquest treball s’utilitza l’enquesta de 2017 sobre inserció dels graduats universita-
ris que fa l’AQU periòdicament amb la intenció d’actualitzar algunes anàlisis realitza-
des per a edicions anteriors de l’enquesta. Primer s’explora comparativament l’evo-
lució de la inserció dels graduats en les diferents edicions de l’enquesta, que es 
corresponen amb contextos molt diferents. La conclusió és que es nota una certa 
recuperació de la inserció en consonància amb la millora del mercat laboral, però 
que els indicadors no assoleixen els nivells precrisi. I, en segon lloc, s’estudia en rela-
ció amb l’enquesta de 2014 els canvis en les desigualtats per origen social.

Introducció

La desigualtat en el sistema educatiu és un tema que concentra molta atenció 
política, social i de recerca. Això és perquè la seva importància rau no només 
en les implicacions econòmiques i sobre la productivitat, sinó també en qüesti-
ons de justícia i cohesió social.

Des del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) hem abordat anterior-
ment aquestes qüestions de desigualtat educativa i, en particular a la universi-
tat, resulta particularment rellevant fer esment de l’estudi “Equitat en l’accés i 
en la inserció professional dels graduats universitaris” (Troiano et al., 2016). En 
aquest treball vam veure que la falta d’equitat en el sistema d’educació superi-
or es concentra en l’accés a la universitat, tant des del punt de vista de qui hi 
entra i qui en queda exclòs, com pel que fa a l’elecció de titulació un cop s’hi 

1. This article was elaborated in the context of INCASI Network, a European project that has re-
ceived funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 
under the Marie Skłodowska-Curie GA No 691004 and coordinated by Dr. Pedro López-Rol-
dán. This article reflects only the author’s view and the Agency is not responsible for any use 
that may be made of the information it contains.
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accedeix —el que es coneix com a perspectives MMI i EMI (Raftery i Hout, 
2011). En canvi, un cop s’ha accedit a un determinat tipus d’estudis, es produeix 
una certa equiparació entre els qui aconsegueixen graduar-s’hi, perquè la influ-
ència de l’origen social sobre la qualitat de la inserció es redueix en gran mesu-
ra (Fachelli i Planas, 2016).

Les nostres dades vindrien, doncs, a recolzar la idea que és la tria de titulació la 
que fa de principal mediadora per explicar les diferències en la inserció dels 
graduats universitaris, encara que és possible identificar algun grau de persis-
tència de desigualtats més enllà d’aquesta influència. Recerques comparatives 
assenyalen que aquest fenomen es produeix en diverses mesures segons els 
països que s’estudiïn (Triventi, 2013). Caldria transformar la coneguda metàfo-
ra de Carabaña (2004) sobre la universitat com a autobús que, un cop s’hi ha 
pujat, porta a tots els usuaris a la mateixa destinació, en la universitat com a 
estació d’autobusos on tothom que hi agafa el mateix vehicle acaba en el ma-
teix lloc.

Des d’un punt de vista dinàmic, el fet d’haver pogut estudiar el fenomen di-
verses vegades en aquesta última dècada ens ha donat una perspectiva evo-
lutiva sobre aquesta relació. En la promoció que finalitza els estudis el 2004 
—enquestats el 2007— Planas i Fachelli (2010) identifiquen sobre els salaris 
una lleugera influència del sexe i molt lleu de l’origen social. De fet, aques-
tes últimes són incidències localitzades eminentment en les àrees d’econo-
mia i dret, i en alguna titulació específica (com Belles Arts o Enginyeria Civil 
Tècnica).

Les anàlisis aplicades sobre la promoció de 2007, que fou enquestada el 2011, 
tenen l’interès d’abastar més de dos anys dintre del període de crisi econòmica 
amb conseqüències en el mercat laboral. Fachelli i Navarro (2013) hi perceben 
una caiguda de la taxa d’ocupació, com també una disminució de la qualitat de 
les feines, però no és possible detectar cap pista que hi hagi hagut una emer-
gència de la influència de la classe social sobre la inserció professional 
d’aquests graduats. De fet, es torna a identificar com a molt lleu la incidència 
d’aquest origen social en el moment en què es controlen els indicadors d’inser-
ció per alguna característica associada a la titulació, com ara si és de cicle llarg 
o curt, o a quina àrea pertany (Navarro-Cendejas, 2014).

I, finalment, per a la promoció que gradua el 2011 —enquestada el 2014— Fac-
helli i Planas (2016) constaten que hi ha una contracció del mercat laboral uni-
versitari, en tot cas molt menor que per a la resta de joves, però que la influèn-
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cia de l’origen social en la inserció, sempre i quan es controli per la branca 
d’estudi, continua essent dèbil.

En el present treball cal tenir en compte que els elements contextuals que 
marquen l’evolució de la inserció dels graduats s’han tornat a veure modificats 
per als enquestats el 2017, els que corresponen a l’última enquesta realitzada 
per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 
Aquesta cohort es gradua el 2013, justament en el moment en què el mercat 
laboral, especialment el malmès mercat juvenil, comença la seva recuperació. 
En aquest nou context, malgrat que seria esperable ja per la mateixa edat dels 
graduats que passessin un temps en el mercat laboral secundari (López-Rol-
dán i Fachelli, 2015), ens cal preguntar-nos si la recuperació porta una part dels 
universitaris de nou cap al segment primari del mercat laboral. Si fos així, haurí-
em de veure l’increment de la contractació a temps complet i dels contractes 
fixos. I també cal que ens preguntem si els canvis s’han produït de forma ho-
mogènia per a tots els grups socials o ho han fet de forma diferencial, de ma-
nera que haurien portat a una reducció o un augment de la distància en la qua-
litat de la inserció segons origen social.

En aquest treball es pretén, doncs, actualitzar algunes de les anàlisis que prèvi-
ament havíem realitzat en el marc del GRET amb dades de l’última enquesta de 
l’AQU, la del 2017. Ens centrarem, primer, en la descripció de l’evolució d’al-
guns indicadors d’inserció al llarg de l’última dècada i, en segon lloc, en la com-
paració amb l’enquesta anterior de la desigualtat per origen social en la inser-
ció.

Metodologia

Les dades que s’utilitzen en aquest treball provenen de les enquestes sobre la 
inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes, elaborades per 
l’AQU. Pel caràcter d’anàlisi evolutiva, utilitzem diverses enquestes: la que es 
va dur a terme en el primer trimestre de 2008, entrevistant les persones titula-
des en el curs 2003-2004, l’enquesta del primer trimestre de 2011 amb les per-
sones que es van titular en el curs 2006-2007, l’enquesta que es va fer el 2014, 
en què es va entrevistar els graduats l’any 2009-2010, i finalment l’enquesta de 
2017 amb els graduats de 2012-2013.

La mostra utilitzada en aquestes enquestes dels anys 2008, 2011, 2014 i 2017 es 
detalla a continuació:
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Taula I. Població de referència, mostra i error mostral

Població de 
referència

Mostra 
(AQU)

Error 
mostral

Població 
de 

referència

Mostra 
(AQU)

Error 
mostral

Població de 
referència

Mostra 
(AQU)

Error 
mostral

Població de 
referència

Mostra 
(AQU)

Error 
mostral

22.343 11.771 0.62% 21.596 11.843 0.62% 21.501 11.866 0.62% 23.083 12.167 0.62%

Universitats Públiques
Enquesta 2008 

(Generació 2003-2004)
Enquesta 2011

 (Generació 2006-2007)
Enquesta 2014 

(Generació 2009-2010)
Enquesta 2017 

(Generació 2012-2013)

Ocupats a temps complet Universitats Públiques
9.461 8.521 7.113 8.024

Font: AQU (2008, 2011, 2014, 2017)

Tal i com s’ha dit, l’objectiu general és analitzar l’evolució de la inserció profes-
sional dels titulats catalans entre 2008 i 2017, en un context que va travessar 
tres cicles, el d’expansió, el de crisi econòmica —particularment extens— i el 
de recuperació, tenint en compte en aquesta inserció la influència de l’origen 
social. Cal aclarir que l’origen social l’abordarem observant només un dels ele-
ments constitutius (el Nivell Formatiu Familiar) i que hem deixat de banda l’as-
pecte vinculat a les característiques econòmiques i ocupacionals de la llar del 
graduat, ja que aquesta informació no es recull en l’enquesta de 2014.

Per tal d’abordar l’objectiu específic de descripció de l’evolució de la inserció 
professional dels graduats de les universitats públiques, es recorre a la utilitza-
ció de percentatges procedents de taules de contingència i de mitjanes. I amb 
l’objectiu d’analitzar els canvis en les desigualtats d’inserció segons origen so-
cial s’utilitza l’anàlisi de residus tipificats i corregits derivats de taules de con-
tingència i de regressions lineals de caràcter multivariat.

DESCRIPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE LA INSERCIÓ

Evolució de la situació laboral i tipus de contractació

En primer lloc, descrivim el resultat d’inserció en el mercat laboral del conjunt dels 
titulats en universitats públiques catalanes enquestats el 2008, 2011, 2014 i 2017.

Concretament, els ocupats passen de ser el 93,5% el 2008 al 88,6% el 2011, es 
redueixen al 83,8% el 2014 i tornen a créixer a nivells de 2008 el 2017. Els nivells 
d’ocupació entre sexes és bastant similar. L’increment de la taxa d’atur és pre-
ocupant en el període de crisi atès que passa del 3,2%, al 8,1% entre 2008 i 2011, i 
el 2014 s’enfila fins al 12,4%, la recuperació torna a posicionar els nivells d’atur 
per sota dels de períodes de crisi.
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Ara bé, durant tot el període analitzat aquestes dades, es mantenen lluny de 
les taxes generals d’atur que van assolir el 25,93% en el primer trimestre de 
2014, després d’haver arribat al màxim valor (27,16%) en el primer trimestre de 
l’any anterior (EPA, INE); i aquestes taxes generals van quedar encara més 
lluny de les taxes juvenils d’atur que van superar el 40%.

Taula II. Situació laboral dels graduats en universitats públiques catalanes

Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home
Taxa d'atur 3.2 3.2 3.2 8.1 7.6 8.8 12.4 13.5 10.7 7.2 7.3 7.0
Percentatge Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home
Ocupats 93.5 93.3 93.8 88.6 89.0 87.9 83.8 82.8 85.3 88.6 88.1 89.4
Desocupats 3.1 3.0 3.1 7.8 7.3 8.5 11.8 13.0 10.2 7.0 7.2 6.8
Inactius 3.4 3.7 3 3.6 3.7 3.6 4.4 4.3 4.5 4.3 4.7 3.7
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tots els titulats 11,771 7,133 4,638 11,843 7,197 4,646 11,865 7,097 4,768 12,167 7,104 5,063
Ocupats a temps complet 9,461 5,573 3,888 8,521 5,002 3,519 7,113 3,851 3,262 8,024 4,239 3,785
Ocupats a temps complet % 80.4 78.1 83.8 71.9 69.5 75.7 59.9 54.3 68.4 65.9 59.7 74.8

Situació laboral
2008 2011 2014 2017

Font: Elaboració pròpia sobre AQU.

Els titulats que treballaven a jornada completa representen el 80,4% al 2008, 
xifra que baixa al 72% el 2011, cau al 60% el 2014 i es recupera al 66% el 2017. En 
tots els casos els ocupats a temps complet són més homes que dones.

El detall de l’ocupació a temps complet per àrees el podem veure a la taula III. 
Tant les àrees Tècnica com Economia, ADE, Empresarials i Dret són els que en 
major mesura retenen els seus ocupats a temps complet. Totes les àrees mos-
tren un descens el 2014 en comparació amb anys anteriors, i una recuperació a 
diferent nivell segons l’àrea el 2017, encara que els ocupats en Ciències de la 
Salut mostren un estancament.

Taula III. Titulats segons àrees d’estudi

Ocup* Resta Tots Ocup* Resta Tots Ocup* Resta Tots Ocup* Resta Tots
Humanitats 64,8 35,2 100 52,6 47,4 100 42,7 57,3 100 43,3 56,7 100
Ciències Socials 80,4 19,6 100 74,1 25,9 100 50,3 49,7 100 58,0 42,0 100
Economia, ADE, 
Empresarials i dret 88,5 11,5 100 81,8 18,2 100 77,4 22,6 100 82,8 17,2 100

Ciències Experimentals 68,4 31,6 100 58,2 41,8 100 48,0 52 100 57,8 42,2 100
Ciències de la Salut 79,3 20,7 100 68,5 31,5 100 57,3 42,7 100 57,6 42,4 100
Tècnica 88,9 11,1 100 79,9 20,1 100 75,4 24,6 100 83,7 16,3 100
Total 80,38 19,62 100 71,95 28,05 100 59,95 40,05 100 65,95 34,05 100
(Absolut) 9.461 2.310 11.771 8.521 3.322 11.843 7.113 4.752 11.865 8.024 4.143 12.167
*Ocupats a temps complet

2008 2011 2014 2017
Àrees d'estudi

Font: Elaboració pròpia sobre AQU.

Per la seva banda, l’àrea que presenta major dificultat és Humanitats, la qual 
arriba a l’extrem de posseir menys de la meitat dels seus graduats a temps 
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complet a partir de 2014, i la recuperació no impacta prou com per a modificar 
aquest resultat.

En tots els anys analitzats s’observa com gran part dels graduats realitzen funci-
ons universitàries. AQU defineix aquestes funcions com aquelles desenvolupades 
en el lloc de treball pròpies d’una formació universitària (que inclou tant els llocs 
que han exigit titulació específica com els que no) i les funcions no universitàries 
aquelles tasques que no són pròpies de la formació universitària (que inclou tant 
els llocs que han exigit titulació universitària com els que no) (AQU, 2014: 43).

Taula IV. Titulats universitaris segons el tipus de funcions

Univers. No univers. Univers. No univers. Univers. No univers. Univers. No univers.
86.2 13.8 85.8 14.2 79.5 20.5 84.9% 15.1%

20172008 2011 2014

Font: Elaboració pròpia sobre AQU.

Finalment, el tipus de contracte no presenta grans variacions entre 2008 i 2011, 
però sí entre 2011 i 2017. S’observa una reducció del contracte fix i aquesta re-
ducció la compensa l’augment del treball autònom. El 2011, els treballadors au-
tònoms havien disminuït lleument, però el 2014 augmenten més de 4 punts, si-
tuació que es manté el 2017. El treball temporal augmenta el 2017 i tots els anys 
són les dones les que en major mesura tenen aquest tipus de contracte.

Taula V. Tipus de contracte de treball dels titulats ocupats a temps complet

Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home
Fix 65,5 63,2 68,6 66,5 64,6 69,2 63,2 61,9 64,8 59,2 55,6 63,2
Autònom 7,6 5,8 10,1 6,4 4,8 8,8 10,8 9,2 12,6 10,9 9,7 12,2
Temporal 26,8 30,7 21,1 26,7 30,3 21,5 25,6 28,5 22,2 29,5 34,3 24,2
Sense contracte 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tipus de contracte de 
treball

2008 2011 2014 2017

Font: Elaboració pròpia sobre AQU.

Ocupació i ingressos dels graduats ocupats a temps complet entre 2014 i 2017

Una novetat que presenta l’enquesta a partir de 2014 és que s’ha classificat 
l’ocupació d’acord amb la Classificació Nacional d’Ocupacions, la qual cosa per-
met tenir un paràmetre comú de comparació respecte de la resta de treballa-
dors en el mercat laboral. Sens dubte, el fet d’estar considerant només pobla-
ció universitària produeix un biaix cap a la cúspide de les ocupacions, ja que 
gran part dels universitaris ocupen posicions tècniques o professionals. Això 
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justifica la reducció de les 4 últimes categories en una sola, que anomenarem 
“Treballadors qualificats, operadors i ocupacions elementals” i que, en con-
junt, sumen el 2,2% el 2014 i el 4,5% el 2017.

Taula VI. Qualificació ocupacional dels graduats catalans el 2014 i 2017

Casos % Casos %
1 Directors i gerents 233 3,3 316 4,1
2 Tècnics i professionals científics i 
intel·lectuals 4534 64,3 3909 50,1

3 Tècnics i professionals de suport 1100 15,6 1821 23,4
4 Treballadors comptables, 
administratius i altres treballadors 
d'oficina

604 8,6 1059 13,6

5 Treballadors dels serveis de 
restauració, personals, protecció i 
venedors

431 6,1 348 4,5

6 Treballadors qualificats en el 
sector agrícola, ramader, forestal i 
pesquer

23 0,3 76 1,0

7 Artesans i treballadors qualificats 
de les indústries manufactureres i 
la construcció

35 0,5 195 2,5

8 Operadors d'instal·lacions i 
maquinària, i muntadors 64 0,9 20 0,3

9 Ocupacions elementals 32 0,5 51 0,7
Total 7056 100 7795 100

Codificació CNO. Un dígit 2014 2017

Font: Elaboració pròpia sobre la base d’AQU (2014 i 2017).

La primera observació a fer és que estar ocupat a temps complet tres anys des-
prés d’haver obtingut el graduat genera una possibilitat d’ocupar llocs d’alta 
qualificació —les dues primeres categories—, el 67,6% el 2014, però aquest 
percentatge baixa a 54,2% per al 2017. La menor adequació entre estudis i ocu-
pació la trobem entre les categories 4 i 9 que en total sumen 17% el 2014 i 22,4% 
el 2017. Per tant, observem que el període de recuperació econòmica no ha 
tingut l’efecte esperat en la recuperació de l’estatus ocupacional del graduat; 
es perden 12 punts en els dos estatus ocupacionals més alts que en gran part 
van a parar al nivell tècnic posicionat en tercer lloc.

Si observem els ingressos per tipus de contracte dels ocupats a temps complet 
(Taula VII), observem que els valors més alts són per a aquells que tenen con-
tractes fixos. Els graduats autònoms tenen ingressos més o menys similars als 
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que tenen contractes temporals i la font de diferenciació és més gran segons 
el sexe. Així, en tots els tipus de contractes s’observa que les dones tenen un 
ingrés menor que el dels homes.

Taula VII. Ingrés mensual brut segons tipus de contracte i sexe

Mitjana Desv. típ. Mitjana Desv. típ. Mitjana Desv. típ. Mitjana Desv. típ.
Fix Dona 1.799 540 1.876 540 1.789 644 1.916 761

Home 2.126 578 2.196 571 2.268 758 2.356 868
Autònom Dona 1.613 545 1.514 532 1.321 580 1.466 752

Home 1.892 626 1.827 638 1.694 887 1.933 1012
Temporal Dona 1.618 485 1.684 495 1.507 597 1.564 630

Home 1.754 527 1.851 573 1.699 663 1.789 757

2017Tipus de 
contracte Sexe

2008 2011 2014

Font: Elaboració pròpia sobre AQU.

LA INSERCIÓ SEGONS ORIGEN SOCIAL: OCUPACIÓ I INGRESSOS

L’indicador d’origen social que ens permet utilitzar les enquestes de l’AQU 
d’una forma comparada és el de nivell formatiu familiar (NFF) definit com el 
màxim nivell educatiu assolit per part dels progenitors. El primer element que 
podem observar és el de l’evolució de la taxa d’atur segons aquest indicador.

Taula VIII. Taxa d’atur dels titulats segons màxim nivell educatiu dels pares

Màxim nivell d'estudi 
dels pares 2008 2011 2014 2017

Primari o sense estudis 2.9 8.3 12.8 7.4
Mitjans 3.4 8.0 12.6 7.6
Superiors 3.7 10.0 11.8 7.1

Diferència no significativa el 2014 i el 2017

Font: Elaboració pròpia sobre AQU.

La diferència entre les taxes és significativa per als anys 2008 i 2011, essent su-
perior per als fills de famílies amb estudis superiors, la qual cosa s’interpreta 
com una major capacitat d’espera per trobar la feina adequada un cop finalit-
zats els estudis. En canvi, en els anys 2014 i 2017 pràcticament no s’observen 
diferències entre els tres grups, el que marca una tendència diferent en els 
anys de crisi en comparació amb els d’expansió.

El segon element que analitzem dona compte del tipus d’ocupació dels gradu-
ats, els que treballen a temps complet, segons el nivell formatiu familiar. Així, 
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observem que hi ha associació entre l’ocupació que han assolit els graduats i el 
seu origen educatiu. Encara que aquesta associació és relativament dèbil, 
s’analitzen els residus estandarditzats per poder observar quines són les relaci-
ons més potents.

Pel 2014 el primer element a ressaltar és que a les tres posicions superiors de la 
jerarquia ocupacional hi arriben menys graduats amb progenitors amb estudis 
primaris o sense estudis. I, en contrapartida, n’hi ha més en les tres posicions 
ocupacionals més baixes. En l’altre extrem, es pot afirmar que en una de les 
categories (Tècnics i professionals científics i intel·lectuals) es constata l’asso-
ciació positiva i significativa entre tenir aquest tipus de treball i ser fill/a de pa-
res amb estudis superiors i que en dues de les tres categories ocupacionals 
més baixes es constata l’associació inversa entre pertànyer a aquelles dues po-
sicions laborals i tenir els pares amb estudis universitaris. Finalment, els fills de 
pares amb nivells educatius mitjans no presenten diferències significatives en 
les posicions ocupacionals assolides.

Taula IXa. Ocupació dels titulats segons l’origen educatiu dels pares 2014. 
Residus ajustats

Directors i gerents 2.7% 3.6% 3.8% 3.3%
Residus ajustats -2.3 .7 1.6

Tècnics i professionals científics i 
intel·lectuals 61.5% 63.7% 67.5% 64.3%

Residus ajustats -3.6 -.6 4.2

Tècnics; professionals de suport 14.0% 16.2% 16.5% 15.5%

Residus ajustats -2.6 .9 1.8
Treballadors comptables; 
administratius i altres empleats 
d'oficina

10.6% 9.3% 6.0% 8.6%

Residus ajustats 4.5 1.4 -5.7
Treballadors dels serveis de 
restauració, personals, protecció i 
venedors

8.3% 5.4% 4.4% 6.1%

Residus ajustats 5.8 -1.5 -4.4
Treballadors qualificats, operadors i 
ocupacions elementals 2.9% 1.8% 1.8% 2.2%

Residus ajustats 3.0 -1.3 -1.8
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Chi2 92.684 (0,000) V de Cramer 8,1%

Màxim nivell d'estudis dels pares Primaris o 
sense estudis Mitjans Superiors Total

Font: Elaboració pròpia, a partir d’AQU (2014).
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El 2017 es debilita la relació d’associació entre les dues variables (V de Cramer 
del 8,1% el 2014 i del 5,5% el 2014) i desapareix la relació negativa entre la posició 
de ‘Directors i Gerents’ i els nivells educatius familiars baixos, com també entre 
aquest nivell educatiu i els ‘Tècnics i professionals de suport’.

Taula IXb. Ocupació dels titulats segons l’origen educatiu dels pares 2017. 
Residus ajustats

Directors i gerents 4.1% 3.8% 4.2% 4.1%
Residus ajustats 0.2 -.6 0.4

Tècnics i professionals científics i 
intel·lectuals 46.7% 49.7% 52.4% 50.0%

Residus ajustats -3.6 -.4 3.6

Tècnics; professionals de suport 23.7% 23.1% 23.4% 23.4%

Residus ajustats 0.4 -.4 0.0
Treballadors comptables; 
administratius i altres empleats 
d'oficina

14.1% 14.0% 13.0% 13.6%

Residus ajustats 0.7 0.6 -1.2
Treballadors dels serveis de 
restauració, personals, protecció i 
venedors

6.1% 5.0% 3.0% 4.5%

Residus ajustats 4.4 1.5 -5.4
Treballadors qualificats, operadors i 
ocupacions elementals 5.3% 4.4% 4.0% 4.5%

Residus ajustats 2.1 -0.2 -1.7
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Chi2 46.395 (0,000) V de Cramer 5,5%

Màxim nivell d'estudis dels pares Primaris o 
sense estudis Mitjans Superiors Total

 
Font: Elaboració pròpia, a partir d’AQU (2017).

Pel que fa a l’anàlisi dels ingressos, la comparació entre les dues promocions 
se’ns fa més complicada perquè algunes de les variables amb major força expli-
cativa han quedat recollides amb nivells de desagregació diferent. Tot i això, 
podem oferir una anàlisi de la desigualtat en la percepció d’ingressos dels gra-
duats que treballen a temps complet per a l’enquesta de 2017 i referenciar l’or-
dre de contribució a la variància de cada conjunt de variables per a l’enquesta 
de 2014 (per a l’anàlisi completa, vegeu l’Annex 2).
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TAULA X. Ingressos segons origen social i d’altres variables de control. 
Graduats treballant a temps complet. 2017

Coeficientesa 

Variable dependent: Ingressos mensuals  

Coeficients no 
estandarditzats 

Coef. 
Tipif. 

t Sig. 

Beta*
R de 
Pears

on 

Distrib. 
de 

Var. 
Expli-
cada 

% 
B Error típ. Beta 

 
 (Constant) -202,942 89,594   -2,265 ,024     

Àr
ee

s 
d’

es
tu

di
 

Àrees: Filosofia i Història* 
Llengua i Literatura 

 
48,353 

 
69,233 

 
,010 

 
0,698 

 
,485 

 
-,001 

 
-,4 

Art i Disseny -159,785 99,814 -,019 -1,601 ,109 ,001 ,5 
Economia Empresa i Turisme 397,180 57,122 ,178 6,953 ,000 ,013 4,5 
Dret Laboral i Polítiques 206,291 57,515 ,082 3,587 ,000 -,005 -1,7 
Comunicació i Documentació 29,706 67,873 ,007 0,438 ,662 -,001 -,2 
Educació 82,808 62,555 ,025 1,324 ,186 -,004 -1,4 
Intervenció Social -63,749 74,521 -,012 -0,855 ,392 ,001 ,3 
Ciències Biològiques i de la Terra 190,103 65,162 ,048 2,917 ,004 -,003 -1,2 
Ciències Experimentals i Matemàtiques 436,668 69,517 ,095 6,281 ,000 ,003 1,0 
Infermeria i Salut 182,474 73,287 ,039 2,490 ,013 -,002 -,8 
Psicologia i Teràpia -0,716 69,431 ,000 -0,010 ,992 ,000 ,0 
Medicina i Ciències Biomèdiques 645,264 65,315 ,183 9,879 ,000 ,016 5,4 
Arquitectura Construcció i Civil 338,317 63,804 ,097 5,302 ,000 ,001 ,3 
Tecnologies Industrials 738,774 59,479 ,284 12,421 ,000 ,069 23,5 
TIC 713,696 63,178 ,214 11,297 ,000 ,039 13,4 
Agrícola Forestal i Pesca 183,595 77,283 ,033 2,376 ,018 ,000 -,1 

Sò
ci

o-
D

em
og

rà
fiq

ue
s 

 
Sexe: Dona* 
Home 

 
176,197 

 
19,024 

 
,104 

 
9,262 

 
,000 

 
,025 

 
8,6 

 
Edat (anys) 
 

32,417 1,708 ,205 18,976 ,000 ,042 14,5 

Origen Educatiu: Progenitors amb 
Estudis Primaris o Sense Estudis* 
Progenitor amb Estudis Mitjans 

 
 

59,337 

 
 

29,491 

 
 

,023 

 
 

2,012 

 
 

,044 

 
 

-,001 

 
 

-,2 
Progenitors amb Estudis Mitjans 81,453 26,138 ,037 3,116 ,002 -,001 -,2 
Progenitor amb Estudis Superiors 127,025 25,265 ,060 5,028 ,000 ,000 ,2 
Progenitors amb Estudis Superiors 206,379 24,995 ,101 8,257 ,000 ,008 2,7 

Br
an

ca
 

 
Branca: Indústria* 
Construcció, comerç, restauració, 
transport, hostaleria 

 
 

-46,847 

 
 

29,866 

 
 

-,020 

 
 

-1,569 

 
 

,117 

 
 

,000 

 
 

,0 

Tec. Informació, comunicació (TIC) i 
Finances -0,389 30,579 ,000 -0,013 ,990 ,000 ,0 

Serveis empresarials -39,588 31,546 -,016 -1,255 ,210 ,000 ,0 
Servei Públic 177,355 46,300 ,044 3,831 ,000 ,002 ,5 
Educació i Cultura -180,125 35,946 -,072 -5,011 ,000 ,013 4,3 
Sanitat i Atenció Social -45,041 33,280 -,019 -1,353 ,176 ,001 ,2 

C
on

tra
ct

e  
Contracte: Autònom i altres* 
Contracte Fix 

 
 

352,556 

 
 

29,938 

 
 

,204 

 
 

11,776 

 
 

,000 

 
 

,055 

 
 

18,8 
Contracte Temporal 32,646 32,576 ,018 1,002 ,316 -,004 -1,4 

Fu
nc

io
ns

 

 
Funcions : Tasques no universitàries* 
Funcions Universitàries 

 
 

353,446 

 
 

25,563 

 
 

,149 

 
 

13,826 

 
 

,000 

 
 

,026 

 
 

9,0 

 

 
Nombre de casos 
Error típic 
R2 quadrat   
R2 quadrat ajustada   
(*) Categoria de referència  
 

7066 
712,71 
29,2% 
28,9% 

 
      

 
Font: Elaboració pròpia, a partir d’AQU (2017).
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En la Taula X es presenta l’anàlisi mitjançant regressió lineal dels ingressos ob-
tinguts segons variables sociodemogràfiques, d’àrea d’estudi i de l’àmbit del 
treball per al 2017. En aquesta taula s’observa com la contribució de l’àrea a la 
qual pertany la titulació estudiada explica en gran mesura la diferència entre 
els ingressos que s’obtenen un cop s’està inserit en el mercat laboral. En total 
el model explica un 29% de la variància, del qual un 43% correspon al que és 
capaç d’explicar la variable àrea d’estudi i, entre aquestes, algunes àrees com 
ara la de ‘Tecnologies Industrials’ representa ella sola una contribució del 23,5% 
informant sobre una diferència de salari brut mensual de 739 euros per sobre 
de ‘Filosofia i Història’, l’àrea de referència.

Pel que fa a les variables sociodemogràfiques, observem que l’edat fa una con-
tribució important a l’explicació, seguida del sexe, que continua reflectint la 
bretxa salarial detectada en estudis anteriors. En canvi, el nivell formatiu fami-
liar, igual que passava amb la promoció enquestada el 2014, aporta poc per ex-
plicar les diferències de salari entre els graduats un cop es tenen en compte 
totes les altres variables. Aquest resultat contribueix a reforçar la idea que, un 
cop s’accedeix a una determinada titulació universitària, l’estudiant ha agafat 
un mateix autobús per arribar a una destinació similar a la dels seus companys 
de viatge.

Tot aquest conjunt de variables, especialment l’àrea d’estudi, han perdut pes 
quan s’han introduït en l’anàlisi les que corresponen a l’àmbit laboral (per veu-
re el model sense aquestes últimes variables, vegeu l’Annex 1). Això ens indica 
que l’àrea d’estudi té una forta influència sobre la forma com els graduats s’in-
sereixen en el mercat, de manera que les variables de l’àmbit laboral actuen en 
part com a mediadores per tal d’explicar les diferències d’ingressos que els uni-
versitaris acaben percebent.

Conclusions

En aquest treball hem actualitzat algunes de les anàlisis anteriors sobre inser-
ció de graduats universitaris a partir de l’enquesta AQU del 2017. L’objectiu era, 
d’una banda, obtenir algunes apreciacions respecte de la influència que la re-
cuperació recent del mercat laboral hauria pogut tenir sobre la inserció 
d’aquests graduats. I, d’altra banda, explorar quin impacte hauria tingut això 
sobre les desigualtats en la inserció segons l’origen social.
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Pel que fa al primer objectiu, hem observat que, igual que s’ha apreciat en d’al-
tres àmbits de l’economia, la recuperació del mercat laboral no aconsegueix 
fer assolir els estàndards dels que es partia abans de la crisi. Efectivament, un 
cop explorats diferents indicadors com ara la situació laboral, el tipus de funci-
ons que es desenvolupen en el lloc de treball, el tipus de contracte, la qualifica-
ció de l’ocupació i els ingressos, veiem com la promoció enquestada el 2017 
millora força la seva situació en relació amb la que va ser enquestada el 2014, 
però per a poques categories aconsegueixen equiparar-se als nivells de la in-
serció dels de l’enquesta del 2008 o 2011.

En relació amb el segon objectiu, hem constatat un alleugeriment de la desi-
gualtat segons origen social (mesurat com a origen educatiu en Nivell Forma-
tiu Familiar) quan atenem a la qualificació de l’ocupació. En canvi, no es perce-
ben variacions de la tendència en relació amb els ingressos obtinguts. 
D’aquesta manera, veiem com la influència del sexe continua essent important 
a l’hora d’explicar les diferències salarials, mentre que l’origen social, quan es 
tenen en compte les àrees d’estudi, influeix poc.
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ANNEX 1

Ingressos segons variables sociodemogràfiques i àrees d’estudi. Graduats 
treballant a temps complet. 2017

Coeficientesa 

Variable dependent: Ingressos mensuals  

Coeficients no 
estandarditzats 

Coef. 
Tipif. 

t Sig. 

Beta*
R de 
Pears

on 

Distrib. 
de 

Var. 
Expli-
cada 

% 
B Error típ. Beta 

 
 (Constant) 91,716 83,958   1,092 ,275     

Àr
ee

s 
d’

es
tu

di
 

Àrees: Filosofia i Història* 
Llengua i Literatura 

 
83,345 

 
71,417 

 
,018 

 
1,167 

 
,243 

 
-,002 

 
-,8 

Art i Disseny -169,533 101,090 -,020 -1,677 ,094 ,002 ,7 
Economia Empresa i Turisme 668,547 57,072 ,298 11,714 ,000 ,022 9,4 
Dret Laboral i Polítiques 370,075 58,151 ,147 6,364 ,000 -,009 -3,7 
Comunicació i Documentació 215,426 68,906 ,050 3,126 ,002 -,005 -2,0 
Educació 112,999 62,816 ,034 1,799 ,072 -,005 -2,3 
Intervenció Social 123,587 75,629 ,024 1,634 ,102 -,002 -,8 
Ciències Biològiques i de la Terra 301,111 66,614 ,076 4,520 ,000 -,005 -2,3 
Ciències Experimentals i Matemàtiques 636,943 70,866 ,138 8,988 ,000 ,004 1,8 
Infermeria i Salut 298,621 71,437 ,064 4,180 ,000 -,004 -1,7 
Psicologia i Teràpia 81,473 71,254 ,018 1,143 ,253 -,002 -,8 
Medicina i Ciències Biomèdiques 806,295 64,013 ,228 12,596 ,000 ,020 8,4 
Arquitectura Construcció i Civil 472,218 63,403 ,136 7,448 ,000 ,001 ,5 
Tecnologies Industrials 1002,100 58,994 ,385 16,986 ,000 ,093 39,5 
TIC 1002,610 63,185 ,300 15,868 ,000 ,055 23,3 
Agrícola Forestal i Pesca 350,803 78,317 ,062 4,479 ,000 -,001 -,2 

Sò
ci

o-
D

em
og

rà
fiq

ue
s 

 
Sexe: Dona* 
Home 

 
152,060 

 
19,675 

 
,090 

 
7,728 

 
,000 

 
,021 

 
9,1 

 
Edat (anys) 
 

33,943 1,720 ,215 19,736 ,000 ,044 18,8 

Origen Educatiu: Progenitors amb 
Estudis Primaris o Sense Estudis* 
Progenitor amb Estudis Mitjans 

 
 

61,241 

 
 

30,636 

 
 

,023 

 
 

1,999 

 
 

,046 

 
 

-,001 

 
 

-,3 
Progenitors amb Estudis Mitjans 85,717 27,119 ,039 3,161 ,002 -,001 -,3 
Progenitor amb Estudis Superiors 134,687 26,149 ,064 5,151 ,000 ,000 ,1 
Progenitors amb Estudis Superiors 221,097 25,834 ,108 8,558 ,000 ,009 3,6 

 

 
Nombre de casos 
Error típic 
R2 quadrat   
R2 quadrat ajustada   
(*) Categoria de referència  

7084 
740,93 
23,5% 
23,3% 

 
      

 
Font: Elaboració pròpia, a partir d’AQU (2017).
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ANNEX 2

Resultats de la inserció laboral el 2014 segons origen social i altres variables 
de control. Graduats que treballen a temps complet 

Regressió lineal. Variable dependent: Ingressos mensuals

Variables independientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coef. 
Tipifi. 

t Sig. 

Beta*
R de 
Pears

on 

Distr 
Var. 

Expli-
cada 

% B 
Error 
típ. Beta 

Esfera del trabajo               
Calificación ocupacional: Directores y gerentes*               

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales -121,05 39,59 -0,08 -3,06 0,00 -0,90 -2,94 
Técnicos; profesionales de apoyo -224,42 43,21 -0,11 -5,19 0,00 -0,18 -0,59 

Empleado contable, administrativo y otros empleados de 
oficina -376,75 47,58 -0,14 -7,92 0,00 1,95 6,36 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores -333,98 51,34 -0,11 -6,50 0,00 1,19 3,89 

Trabajadores cualificados, operadores y ocupaciones 
elementales -363,92 66,65 -0,07 -5,46 0,00 0,34 1,09 

Tipo de Contrato: Fijo*               
Autónomo -502,13 26,78 -0,20 -18,75 0,00 3,01 9,81 
Temporal -325,56 19,27 -0,19 -16,90 0,00 4,02 13,07 

Rama: Industria, agricultura-pesca*               
Construcción, comercio, transporte, hostelería -184,33 27,45 -0,09 -6,71 0,00 0,52 1,70 

Téc. Información, comunicación (TIC) y Finanzas -71,21 26,98 -0,03 -2,64 0,01 -0,29 -0,95 
Servicios empresariales -203,14 27,87 -0,10 -7,29 0,00 0,31 1,00 

Servicio público -144,60 43,82 -0,05 -3,30 0,00 -0,26 -0,84 
Educación y cultura -347,02 31,16 -0,17 -11,14 0,00 2,59 8,42 

Sanidad y atención social -228,88 32,00 -0,11 -7,15 0,00 0,44 1,44 
Sector: Privado*               

Público 164,36 26,39 0,09 6,23 0,00 0,18 0,60 
Funciones universitarias: No*               

Realizan funciones universitarias 238,24 22,00 0,13 10,83 0,00 2,51 8,18 
Esfera del Estudio               
Área de conocimiento: Técnica*               

Humanidades -363,32 34,03 -0,13 -10,68 0,00 1,63 5,30 
Ciencias Sociales -344,24 25,03 -0,20 -13,75 0,00 4,83 15,72 

Economía, ADE, Empresariales y Derecho -94,52 24,27 -0,05 -3,89 0,00 -0,23 -0,73 
Ciencias Experimentales -174,84 33,45 -0,06 -5,23 0,00 0,21 0,69 

Ciencias de la Salud 9,63 36,18 0,00 0,27 0,79 0,02 0,06 
Dedicación al Estudio: Solo estudio*               

Estudio y trabajo relacionado (tiempo completo o parcial) 74,78 18,87 0,05 3,96 0,00 0,67 2,16 
Estudio y trabajo no relacionados (tiempo completo o parcial) 56,05 22,47 0,03 2,49 0,01 -0,23 -0,75 

Lugar de Estudio: Universidad en No Área Metropolitana*                
Áreas Metropolitanas 110,15 17,80 0,07 6,19 0,00 0,58 1,89 

Características sociodemográficas y de Origen social 
educativo               
Sexo: Varón*               

Mujer -223,95 17,32 -0,15 -12,93 0,00 3,99 12,98 
Edad en años 23,49 1,58 0,17 14,90 0,00 3,30 10,72 
Nivel educativo de los padres: Los dos tienen estudios 
superiores*               

Uno de los dos tiene estudios superiores -133,04 22,62 -0,09 -5,88 0,00 0,04 0,14 
Los dos tienen estudios medios -151,99 30,78 -0,06 -4,94 0,00 0,18 0,58 

Uno de los dos tiene estudios medios -149,96 25,15 -0,08 -5,96 0,00 0,31 0,99 
Los dos tienen estudios primarios o no tienen estudios -75,26 25,68 -0,04 -2,93 0,00 0,00 0,01 

Constante 1621,20 69,30 0,00 23,39 0,00 0,00 0,00 
Número de casos 6679             
Error Típico 624,9             
R2 cuadrado  30,7%             
R2 cuadrado ajustada  30,4%             
(*) Categoría de referencia             

 

Font: Elaboració pròpia, a partir d’AQU (2017).
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1.  Financiación universitaria: precios públicos versus presupuestos 
públicos

La valoración de los precios de los servicios públicos no puede realizar en el 
vacío y, por tanto, sin referencia al sistema impositivo en general y, particular-
mente su suficiencia financiera y su progresividad. El argumento que señala 
que la eliminación de los precios públicos de los servicios públicos es una medi-
da favorable a los intereses de los ciudadanos con menos recursos no se puede 
evaluar sin tener en cuenta los parámetros del resto del sistema fiscal del terri-
torio en el que se quiere implantar la medida. La simplicidad de este tipo de 
propuestas puede generar que la buena voluntad produzca mayor injusticia 
social y desigualdad que la existente con anterioridad a la implantación de la 
medida. Desde esta perspectiva, una sociedad con una democracia de calidad 
debe tener los elementos para argumentar de forma razonable y lo más cientí-
fica posible cuál es el nivel de precios más adecuado para los servicios públicos 
teniendo en cuenta la estructura social y la configuración general del sistema 
tributario. Es fundamental, por tanto, que cualquier propuesta sobre este 
tema esté fundamentada en los principios de suficiencia y progresividad del 
sistema tributario en su conjunto. No vale argumentar que la progresividad de-
bería ser superior o los impuestos más altos cuando no existe la voluntad polí-
tica, ni la capacidad, para producir dichos cambios en la tributación. Y, en cual-
quier caso, mientras se consigue el consenso político para mejorar la 
progresividad del sistema, la tarifación social de los precios públicos puede co-
laborar en la mejora de la capacidad redistributiva del sector público. Proponer 
dos medidas con efectos contrapuestos, prometer aumentar la progresividad 
en el futuro cuando políticamente sea posible, y pedir la eliminación de los pre-
cios públicos con tarifación en función de la renta, es simplemente un reflejo 

El impacto de los precios públicos progresivos sobre 
la tasa de abandono...
José García Montalvo
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de una política económica incoherente. También es incoherente proponer utili-
zar el IRPF para aumentar la progresividad del sistema y, simultáneamente, re-
negar de los sistemas de tarifación social en función de la renta declarada adu-
ciendo que no refleja con precisión la capacidad económica de las familias. El 
problema de la evasión fiscal, presente en todos los países en mayor o menor 
medida, no puede justificar que el IRPF sea bueno como mecanismo de redis-
tribución de la renta, pero un sistema de tarifación social basado en la renta 
declarada no lo es. Persiguiendo el problema de la evasión fiscal se resuelven 
ambos problemas simultáneamente (la falta de recaudación y la mayor justicia 
en la tarifación social de los precios de los servicios públicos).

Además de contrastar los precios de los servicios públicos con los ingresos tri-
butarios, también hay que determinar conjuntamente qué servicios públicos 
tienen mayor beneficio social, qué servicios tienen mayor beneficio privado 
(apropiable por el usuario) y cuáles son esenciales.

1.1. Suficiencia y capacidad redistributiva del sistema tributario

En primer lugar, analizamos la capacidad recaudatoria de los sistemas tributa-
rios. Es bien conocido que el sistema tributario español tiene una capacidad 
recaudatoria baja y es poco progresivo dado el peso de los impuestos indirec-
tos en la recaudación. El Gráfico 1 muestra la proporción de los impuestos so-
bre el PIB en los países de la UE y otros países. Los países que tienen la mayor 
recaudación son Francia, Dinamarca, Bélgica, Austria, Suecia y Finlandia. Espa-
ña, como es bien sabido, se coloca muy por debajo de la media de la UE-28.

Gráfico 1. Proporción de los impuestos sobre el PIB

Fuente: Eurostat (gov_10a_taxag).
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Pero el volumen de ingresos tributarios sobre el PIB es solo uno de los compo-
nentes de la ecuación. Un segundo elemento fundamental es la capacidad re-
distributiva del sistema tributario en su conjunto. Si un país recauda mucho 
pero distribuye dichos ingresos tributarios por igual entre las personas con 
más recursos y las que tienen menos recursos, su capacidad redistributiva es 
muy baja. Verbist y Figari (Verbist & Figari, 2013) realizan un análisis de la capa-
cidad redistributiva de los impuestos en los países de la Unión Europea. Estos 
autores muestran que los impuestos reducen la desigualdad de la renta, pero 
no en la misma proporción en todos los países. El análisis deriva la renta neta a 
partir de la bruta utilizando todos los impuestos presentes en los países de la 
UE. Los componentes de la renta se han calculado en unidades equivalentes 
con la escala de equivalencia de la OCDE, que asigna un valor de 1 al primer 
adulto de la familia, 0,5 a todos los otros individuos mayores de 14 años y 0,3 a 
las personas menores de 14 años. El Gráfico 2 presenta el efecto redistributivo 
(RE) de todos los impuestos de la UE en términos absolutos (barras) y relativos 
como proporción del GINI calculado con la renta antes de impuestos. A co-
mienzo de la crisis, los mayores efectos redistributivos se observan en Bélgica, 
Alemania, Irlanda y Austria, mientras que el menor efecto redistributivo se ob-
serva en España, Francia y Grecia.

Gráfico 2. Efecto redistributivo de los impuestos

Fuente: (Verbist & Figari, 2013).

Observando estos dos gráficos, ¿es coherente, desde una perspectiva global 
del sistema tributario, que Alemania no cargue precios públicos para estudiar 
en la universidad? La respuesta es sí. Alemania aparecía como uno de los países 
que tenía mayor recaudación impositiva respecto al PIB y, además, tiene un 
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sistema muy redistributivo. Desde esta perspectiva las familias con mayores 
niveles de renta ya pagan la parte justa del coste de la educación superior a 
partir de su contribución a los impuestos y las familias con menos recursos re-
ciben gran parte de los beneficios de esos impuestos sufragados por las fami-
lias más favorecidas. ¿Es coherente solicitar la eliminación de los precios públi-
cos de los estudios universitarios en un país con una bajísima recaudación 
tributaria y un nivel decepcionante de redistribución del sistema tributario 
como el caso español? La respuesta es no. Es importante destacar que la cohe-
rencia de las propuestas sobre los precios de los servicios públicos no tiene 
nada que ver con la ideología. Se puede ser coherente dentro de una misma 
perspectiva ideológica. Por ejemplo, cuando desde una perspectiva progresis-
ta se argumenta que la Comunidad de Madrid ha reducido los precios públicos 
de la universidad un 15% se olvida que esta medida es totalmente coherente 
con el sistema tributario de la Comunidad de Madrid y una visión conservadora 
de la sociedad: bajos impuestos (los menores tipos del IRPF del Estado espa-
ñol, bonificación total del impuesto del patrimonio del 99,9% que ahorra a los 
ricos pagar 660 millones de euros, impuesto de sucesiones mínimo, etc.) y ba-
jos precios de los servicios públicos universitarios para favorecer a las familias 
con más recursos bajo la hipótesis de que el crecimiento económico y la crea-
ción de empleo dependen de la capacidad de atraer talento e inversión pro-
ductiva que, en esta visión ideológica, depende de los factores mencionados 
anteriormente.

Por tanto, lo lógico desde una perspectiva de justicia social es que en un país 
cuyos ingresos tributarios son escasos y muy poco redistributivos se plantee 
aumentar la progresividad a partir de precios públicos con tarifación social 
donde paguen más las familias con más recursos y reciban becas las familias 
con menores recursos.
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Gráfico 3. Porcentaje de los beneficios sociales según nivel de renta

Fuente: OCDE, 2014.

La baja capacidad redistributiva del sistema tributario del Estado español es 
incluso más deficiente teniendo en cuenta la proporción de ayudas sociales 
que se dirigen al segmento de población con más recursos. La OCDE (OECD, 
2014) ha calculado la proporción de beneficios sociales pagados en dinero a las 
familias en el quintil más bajo y más alto de la distribución. En los países escan-
dinavos (Noruega, Suecia), Países Bajos, Australia, Reino Unido y Canadá la 
proporción pagada en beneficios sociales a las familias con menos recursos su-
pera el 25%. Por el contrario en países como España, Grecia, Portugal, Turquía o 
Italia las transferencias sociales se dirigen muy a menudo a las familias del 
quintil superior de renta1. Este es el caso, por ejemplo, de la subvención gene-
ralizada a la educación universitaria que no es means tested o condicionada a la 
capacidad de pago de las familias.

¿Quién se beneficiaría de unos precios públicos independientes de la renta en 
la universidad catalana? La universidad española (y catalana) tiene una propor-
ción de alumnos con padres universitarios muy superior a la media de la pobla-
ción. Esto significa que los mayores beneficiarios de la enorme subvención que 
la sociedad destina a financiar la educación superior son las familias con más 
recursos. El Gráfico 4 muestra que la formación de los padres de los alumnos 
entrantes en la universidad en el curso 2011-12 es muy superior a la población 

1.  Además, en estos países, las familias en el quintil inferior son de las que menos beneficios 
sociales públicos reciben.
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general tal y como recoge el Censo del mismo año (último disponible). En par-
ticular los estudiantes que entraron en la universidad en el curso 2011-12 que 
tenían padres universitarios se aproximaban al 40% mientras que en la pobla-
ción general los universitarios eran solo la mitad (20%).

Gráfico 4. Nivel de formación de los padres de los nuevos entrantes en la 
universidad frente a la población adulta

Fuente: UNEIX, Censo y elaboración propia.

Evidentemente, teniendo en cuenta la elevada correlación entre salarios y ni-
vel de formación, los más beneficiados de una subvención pública a los precios 
universitarios que no tiene en cuenta la renta son los estudiantes de familias 
más acomodadas.

Otra evidencia de cómo benefician las subvenciones públicas a los precios uni-
versitarios que no tienen en cuenta la capacidad de pago de las familias se pue-
de obtener a partir de la titularidad del colegio del que provienen los estudian-
tes que entran en la universidad.
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Gráfico 5. Proporción de alumnos en las escuelas públicas: secundaria/ciclos 
versus universidad

Fuente: UNEIX y elaboración propia.

El Gráfico 5 muestra la proporción de alumnos que cursan estudios en colegios 
públicos de secundaria o ciclos formativos frente a la proporción de estudian-
tes que acceden a la universidad desde un colegio público. Se puede observar 
que, aunque la proporción de alumnos que acceden a la universidad desde un 
centro de secundaria público ha crecido en los últimos años, sigue siendo cla-
ramente inferior a la proporción de alumnos que cursan secundaria y ciclo en 
colegios públicos. De nuevo una parte sustancial de la subvención a los precios 
de la educación universitaria pública se dirige a las familias más favorecidas. En 
secciones posteriores se muestra el impacto que tendría sobre los recursos de 
las universidades si los estudiantes que cursaron el bachillerato o la ESO en es-
cuelas privadas contribuyeran a la universidad tanto como contribuyeron pri-
vadamente a sus estudios de secundaria.

1.2. Eficiencia del sector público: impuestos frente a precios públicos

Otro argumento importante para decidir cuál es el mejor mecanismo para re-
distribuir la renta es la eficacia del sistema de recolección de los impuestos, los 
costes de transformación de dichos ingresos en instrumentos de política redis-
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tributiva (subvenciones, etc.) y la eficiencia en la identificación y transferencia 
de recursos a las familias con mayor necesidad. Por ejemplo, el Ayuntamiento 
de Barcelona ha puesto en marcha recientemente un sistema de tarifación so-
cial por el que se reduce un 50% el IBI a las familias con rentas bajas financiado 
con una subida del IBI a las rentas altas. Estos sistemas de compensación a 
partir de tarifación social tienen la ventaja de contar con un sistema de infor-
mación común y controlado por el propio organismo público, lo que mejora la 
eficiencia en la redistribución.

En general, la redistribución basada en recaudar impuestos genéricos (renta, 
sociedades, etc.) y transformarlos en subvenciones o ayudas a las familias me-
nos favorecidas es poco eficiente y tiene problemas de gestión, información y 
retardos en la aplicación. La lejanía habitual entre el organismo recaudador y la 
institución encargada en última instancia de proveer el servicio o conceder la 
subvención. Pero, además, existen grandes diferencias en la eficiencia del sec-
tor público entre distintos países.

Existen diversos indicadores para medir la efectividad del sector público en el 
desarrollo de sus labores. Los indicadores más utilizados son el indicador de 
eficiencia de la administración del sector público (Alfonso, Schuknecht, & Tan-
zi, 2003) y el indicador de la efectividad del gobierno parte del esfuerzo del 
Banco Mundial por construir una base de datos sobre indicadores instituciona-
les de gran parte de los países (Banco Mundial, 2016).

El indicador de resultados del sector público pondera varios índices para obte-
ner un índice sintético que tiene en cuenta los siguientes componentes: los in-
dicadores de oportunidades (educación, salud, infraestructuras y administra-
ción, que incluye corrupción y tamaño de la economía sumergida), el indicador 
de redistribución, el indicador de la función de estabilización de la economía y 
el indicador de los resultados económicos. Apropiadamente ponderados, la 
suma de estos indicadores resulta en el indicador de eficiencia total del sector 
público. Esta medida se puede calcular relativa a los resultados de las adminis-
traciones públicas de los países que son más eficientes para calcular una medi-
da de la eficiencia relativa de los distintos países. El Gráfico 6 muestra los resul-
tados y la eficiencia del sector público en muchos países. El Gráfico 6 muestra 
cómo Suiza es el país con los mejores resultados y la mayor eficiencia del sec-
tor público, e Italia aparece como el país con el nivel de eficiencia más bajo. Es-
paña aparece en los últimos lugares junto a Portugal y Grecia.
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Gráfico 6. Resultados y eficiencia de la administración púbica

Fuente: (Alfonso, Schuknecht, & Tanzi, 2003).

Otro indicador de la eficiencia del sector público es el Índice de Efectividad del 
Gobierno que construye el Banco Mundial como parte de la base de datos de 
Indicadores de Gobernanza. El objetivo es medir “la calidad de los servicios pú-
blicos, la calidad de los empleados públicos, el grado de independencia de pre-
siones políticas, la calidad de la formulación de las políticas y su puesta en prác-
tica y la credibilidad de los compromisos del gobierno con las políticas 
propuestas”. De nuevo con este indicador los países escandinavos vuelven a 
aparecer como los más efectivos en su gestión del sector público y España 
vuelve a aparecer en el vagón de cola de la eficiencia en la gestión pública.

El sistema de tarifación social que aparece en los precios de los servicios uni-
versitarios en Cataluña a partir de los cursos 2012-13, coincidiendo con los cam-
bios en el sistema de becas MECD, evita que los fondos privados adicionales 
aportados por los estudiantes tengan que transitar por el cauce habitual de los 
impuestos (recaudación estatal, centralización en Madrid y vuelta en forma de 
becas en la cantidad y con los criterios que imponga el Gobierno central). De 
esta forma la Generalitat de Catalunya puede proveerse de un nuevo instru-
mento2 para realizar políticas redistributivas y, además, el recaudador y el dis-

2. El Tribunal Constitucional ha fallado ya tres veces a favor de la Generalitat en respuesta al 
conflicto de competencias sobre la gestión de las becas universitarias. Las becas Equitat son 
una forma de hacer política propia mientras se resuelve definitivamente el conflicto.
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tribuidor es el mismo: la universidad. Este es exactamente el mismo caso del 
Ayuntamiento de Barcelona y la subvención al IBI de las familias con menos re-
cursos a partir del IBI pagado por las familias con más recursos. Otro elemento 
muy positivo de esta transferencia intrainstitucional es el aseguramiento que 
el incremento de los ingresos producido por el aumento del precio a las fami-
lias con más recursos, se destina en exclusiva a la financiación de becas para 
los estudiantes de familias desfavorecidas. En este sentido se puede asegurar 
que este procedimiento genera recursos finalistas lo que, en general, es muy 
difícil cuando se trata de recursos redistribuidos a partir de impuestos genera-
les.

Gráfico 7. Indicador de efectividad del sector público (2015)

Fuente: Banco Mundial.

Por tanto, el sistema de tarifación social de los precios de la universidad desa-
rrollado por la Generalitat de Catalunya a partir de 2012 soluciona la mayoría de 
los problemas comentados en esta sección:

a. Revertiría, al menos parcialmente, la insuficiencia financiera y la falta de 
progresividad del sistema tributario en la actualidad.

b. Permitiría evitar las ineficiencias y la pérdida de financiación que supon-
dría tener que recibir más fondos para financiar a los estudiantes uni-
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versitarios de familias con menos recursos a partir del procedimiento 
habitual basado en impuestos que se recaudan centralizadamente y se 
distribuyen con posterioridad a las CC. AA. que luego distribuyen a las 
universidades. En este caso sería la propia universidad la que transferi-
ría los fondos de los pagos privados de las familias con más recursos a 
las becas para familias con menos recursos. Asimismo, siendo la propia 
universidad la encargada de realizar directamente esta labor de redistri-
bución, estaría garantizada la utilización de los fondos exclusivamente 
para financiar la educación.

c. Finalmente, este mecanismo permitiría a la Generalitat de Catalunya y, 
potencialmente, a las universidades públicas catalanas, establecer unos 
criterios de asignación de exenciones del precio de la matrícula diferen-
tes de los establecidos por el Gobierno central para las becas MECD. De 
esta forma permitiría hacer política al margen de imposiciones.

2.  ¿Cuál es el efecto del cambio en la tarifación y las becas  
del curso 2012-13?

En este apartado se analiza el impacto del cambio en el curso 2012-13 de la tari-
fación de los servicios de educación universitaria y las condiciones para recibir 
una beca pública MECD. Este objetivo es extremadamente difícil por la con-
fluencia de muchos factores que dificultan identificar individualmente los fac-
tores que han causado los cambios observables. En particular en esta sección 
se desearía estudiar el contrafactual de lo que habría sucedido con el acceso/
abandono de la universidad ante los cambios en la política de becas del MECD 
en el curso 2012-13 frente al cambio observado teniendo en cuenta la puesta en 
marcha del sistema de tarifación social en función de la renta. Ante la dificultad 
para evaluar dicho contrafactual, se analizan la diferencias entre el período an-
terior y posterior a los cambios. El análisis de los efectos de los cambios produ-
cidos en el curso 2012-13 podría dirigirse a estudiar su impacto sobre los nuevos 
entrantes en las universidades públicas catalanas o sobre el abandono de los 
alumnos que ya estaban en el sistema. La literatura educativa presenta estu-
dios de ambos efectos, si bien es verdad que los primeros, relativos a las tasas 
de acceso a la universidad, se basan en volúmenes agregados y son menos fia-
bles que los segundos, basados en datos micro de estudiantes y familias con-
cretas.
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2.3. El efecto del cambio del curso 2012-13 sobre la tasa de matriculación

Los estudios sobre el efecto del cambio en los precios públicos sobre la tasa de 
nuevos entrantes en la universidad se basan normalmente en datos agregados 
a nivel de regiones. Por ejemplo, el estudio más reciente publicado (Bettinger, 
2004) sobre el efecto sobre la tasa de matriculación de los cambios en los pre-
cios de algunas regiones de Alemania (Bruckmeier & Wigger, 2014) utiliza la 
comparación del efecto en los estados que subieron los precios respecto a las 
que no subieron los precios o que eran gratuitos en el periodo 2002-08. El estu-
dio concluye que la subida de los precios en algunos estados no redujo la en-
trada de graduados de secundaria en la universidad y que la variable más rele-
vante para explicar las tasas de matriculación en la universidad es el número de 
graduados de enseñanza secundaria3. En todo caso, los resultados de este 
tipo de estudios dependen mucho del país, del nivel de precios de la matrícula 
universitaria y su aumento, del tipo de intervención que se analiza4, de si se 
trata de la introducción de precios o la eliminación de los mismos, etc. Por tan-
to, no hay una regla que se pueda aplicar con carácter general: cada caso debe 
analizarse individualmente.

El problema fundamental para estudiar el efecto de los cambios en los precios 
públicos sobre los entrantes es la falta de datos, la confluencia con factores 
que impiden la identificación apropiada del efecto buscado y la ausencia de un 
grupo de control que pueda definirse con claridad5. El primer problema es cla-
ro: sobre los jóvenes en edad de asistir a la universidad que no se matriculan 

3. El artículo concluye con una amarga queja: a pesar de que la evidencia empírica señala lo con-
trario, los políticos de Alemania han decidido eliminar los precios universitarios argumentan-
do precisamente que reducen el acceso a la universidad de los jóvenes. Es una muestra más 
de la divergencia entre ciencia y política.

4. La literatura, en general, proporciona poca evidencia empírica directa del efecto de grandes 
programas de exención de matrícula basados en la necesidad de los estudiantes, sobre el ac-
ceso de los estudiantes de familias con rentas bajas. Existen estudios sobre grupos específi-
cos como en el caso de Estados Unidos en el programa de beneficios de la seguridad social 
para estudiantes (Dynarsky, 2003) u otros estudios para veteranos, etc. Los estudios de gran-
des programas en el Reino Unido (Dearden, Fitzsimons, & Wyness, 2014), Estados Unidos, las 
Pell Grants, (Bettinger, 2004), Países Bajos, Francia (Fack & Grenet, 2015) o Alemania propor-
cionan resultados limitados y mixtos.

5. Por estos motivos los resultados sobre el aumento de las tasas en algunos estados de Alema-
nia que obtiene Hübner (Hübner, 2010) no coinciden con los obtenidos con posterioridad por 
Bruckmeier y Wigger (Bruckmeier & Wigger, 2014) utilizando un procedimiento más detalla-
do y con más controles.
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no disponemos de ninguna información más allá de una aproximación al núme-
ro de los mismos calculado como diferencia entre el grupo de edad relevante y 
los jóvenes que efectivamente se matriculan. No existe información individual 
disponible de la renta ni el nivel de estudios de sus padres, ni el colegio de pro-
cedencia, etc. del grupo de los potenciales entrantes a la universidad. El segun-
do problema también es muy importante. Las tasas de acceso a la universidad 
pueden verse afectadas por factores demográficos (reducción del grupo de 
jóvenes en la edad típica de estudiar en la universidad), económicos (coste de 
oportunidad de estudiar), etc. Por ejemplo, en el caso del análisis que nos ocu-
pa, en Cataluña durante el período de análisis se produjo una disminución sig-
nificativa del tamaño del grupo de los jóvenes en edad de asistir a la universi-
dad y la eliminación de los cupos en el paso desde los Ciclos Formativos de 
Grado Superior a los estudios universitarios. Si quisiéramos analizar si una subi-
da del precio público está asociada a una menor proporción de jóvenes que 
acceden a la universidad sería muy difícil saber si el motivo es la variación en el 
precio público o, por ejemplo, la evolución de la demografía. Un estudio re-
ciente (Troiano, Torrents, & Sànchez-Gelabert, 2016) muestra que la confluen-
cia de complejas transformaciones en la universidad y la economía dan lugar a 
gran cantidad de efectos que deberían tenerse en cuenta para analizar con un 
razonable nivel de fiabilidad los datos sobre la evolución del acceso a la univer-
sidad. Esta confluencia de muchos factores impide identificar individualmente 
las causas precisas de los cambios en las tasas de acceso.

Una aproximación a este problema consiste en analizar la capacidad explicati-
va relativa de la variación del precio público y la población en edad típica de 
acudir a la universidad. Los datos de base son información por Comunidad Au-
tónoma del cambio en la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años6 entre el 
curso 2011-12 y el curso 2013-14 y el cambio en el precio medio de la matrícula 
entre los mismos cursos. El objetivo es analizar el impacto de estos dos facto-
res sobre la variación en la tasa de matriculación entre los dos cursos. El Gráfi-
co 10 muestra que no existe relación entre el incremento en el precio público 
de las matrículas entre los dos cursos y la variación en la tasa de matriculación. 
En media se produjo una caída en la matriculación del 4,6%, pero la caída no fue 
mayor en las Comunidades donde aumentaron más los precios públicos.

6.  Siguiendo la convención habitual, se ha calculado la población a 1 de enero del segundo año 
de cada curso académico.
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Gráfico 8. Relación entre cambio del precio público y cambio en la 
matriculación
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del SIIU.

El Gráfico 11 relaciona la variación en la población joven en edad universitaria 
entre el curso 2011-12 y el curso 2012-13 con la variación en la tasa de matricula-
ción. En este caso se observa una clara relación positiva: en las Comunidades 
Autónomas donde más cayó la proporción de jóvenes en edad de asistir a la 
universidad es donde más se redujo la tasa de matriculación. En todo caso, en 
el conjunto de España, la tasa de matriculación7 ha pasado del 26,4% del curso 
2010-11 (27,9% en el curso 2011-12) al 29,7% en el curso 2014-15. Esto quiere decir 
que la caída de los matriculados en la universidad es proporcionalmente me-
nor que la caída en la población entre 18 y 24 años.

7. Tasa neta de escolarización en educación universitaria para el grupo de edad entre 18 y 24 
años.
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Gráfico 9. Relación entre la variación en la tasa de matriculación y la 
población en edad de acceder a la universidad
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del SIIU.

Una simple regresión lineal donde la variable dependiente es el cambio en la 
tasa de matriculación (VMatric) y las variables independientes son conjunta-
mente la variación en los precios públicos (VPrecio) y la variación en el tamaño 
de la cohorte en edad habitual para ir a la universidad muestra que el coeficien-
te del cambio de precios no es significativamente diferente de 0, mientras que 
el coeficiente del cambio en el número de jóvenes entre 18 y 24 (VJov) no es 
solo estadísticamente significativo8 sino que tiene un valor (0,96) que no es 
estadísticamente diferente de 1. Esto significa que se produce una traslación 1 
a 1 de la caída en la proporción de jóvenes en el grupo de edad con mayor pro-
babilidad de asistir a la universidad y la caída en la matriculación. Por tanto una 
caída de un punto porcentual en la proporción de jóvenes se traslada en una 
caída de un punto porcentual en la proporción de matriculados sin que el cam-
bio en los precios públicos tenga ninguna capacidad explicativa.

8. El estadístico t de los estimadores aparece entre paréntesis al lado del valor estimado.
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Ecuación 1. Regresión de los determinantes de la tasa de matriculación por 
CC. AA.

En cualquier caso, el ejercicio anterior es meramente orientativo puesto que, 
como se señalaba con anterioridad, no es posible garantizar que esta correla-
ción implique causalidad. Por este motivo es conveniente analizar con detalle 
el efecto del cambio de los precios públicos sobre el abandono de los alumnos 
que ya estaban matriculados en la universidad. A este punto nos dirigimos en 
el siguiente epígrafe.

Otros indicios sobre el potencial efecto del nuevo sistema de tarifación social 
de los precios de los servicios de enseñanza universitaria se pueden encontrar 
en la proporción de jóvenes que acceden a la universidad desde escuelas con 
diferente titularidad.

Gráfico 10. Proporción de entrantes en la universidad por titularidad de la 
escuela de procedencia

Fuente: UNEIX y elaboración propia.
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El Gráfico 12 muestra que en los últimos años se ha producido un aumento de 
los jóvenes que entran en la universidad habiendo cursado sus estudios en un 
centro de titularidad pública y se redujo la proporción de los que acceden des-
de una escuela privada o concertada.

El artículo de Troiano et al. (2016) muestra una serie adicional de indicios sobre 
la evolución de la composición social del acceso a la universidad en Cataluña. 
Aunque el trabajo no se centra en el estudio del cambio en el procedimiento 
de tarifación que se produce en el curso 2012-13, sí que proporciona informa-
ción valiosa sobre la evolución posterior a 2011. Troiano et al. (2016) muestran 
que el peso relativo de la participación en la universidad de los estudiantes de 
familias con estudios obligatorios se sigue incrementando después de 2011 a 
pesar de que, como se ha señalado anteriormente, sigue estando infrarrepre-
sentada respecto a su peso en la población general. Los estudiantes de fami-
lias con algún progenitor universitario siguen estando sobrerrepresentadas, 
pero en términos relativos pierden algo de peso durante el período. Asimismo 
Troiano et al. (2016) indican que entre 2011 y 2014 se incrementa moderada-
mente las tasas de acceso de los estudiantes con padres solo con estudios obli-
gatorios. Troiano et al. (2016) concluyen que la “tasa de acceso de los colecti-
vos sociales bajos no se ha visto afectada por los cambios ocurridos en los 
últimos años, y especialmente por el aumento de las tasas del año 2012”.

2.4. El efecto del cambio del curso 2012-13 sobre el abandono universitario

A diferencia de la situación que se produce cuando se intenta analizar el impac-
to del cambio en los precios de la matrícula universitaria a partir de los nuevos 
entrantes, la utilización del concepto de abandono de los estudios permite dis-
poner de toda la información necesaria para realizar un análisis detallado. Cual-
quier estudiante que decide abandonar los estudios universitarios se ha matri-
culado con anterioridad y, por tanto, se dispone de toda la información 
necesaria sobre sus características demográficas, socioeconómicas, etc. Por 
tanto, el problema de falta de información y confluencia de factores presente 
en los estudios basados en el acceso a la universidad es menos severo cuando 
se analiza el abandono. Además, al disponer de un caudal enorme de informa-
ción, es posible identificar los efectos deseados controlando por toda una plé-
tora de otros factores (personales, institucionales, etc.) que podrían distorsio-
nar la estimación en otras situaciones.

Un primer ejercicio, todavía bastante imperfecto, es calcular la tasa de abando-
no bruta (sin tener en cuenta reingresos) desde el curso 2010-11. El Gráfico 13 
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muestra la evolución de la tasa de abandono de los estudiantes en primer año 
según el nivel educativo de sus padres. Como se explica con posterioridad, las 
mayores tasas de abandono se producen siempre en el primer curso y, por tan-
to, la tasa más relevante es la tasa de abandono en primero. El Gráfico 13 mues-
tra que no existe prácticamente diferencia entre las tasas de abandono entre 
todos los años analizados ni agregada ni por origen socioeconómico de la fami-
lia. De hecho las diferencias no son estadísticamente significativas con la única 
excepción de la caída en la tasa de abandono de los estudiantes con padres 
con estudios de primera etapa de secundaria o menos en el curso 2012-13.

Gráfico 11. Tasa de abandono por año y nivel de formación de los padres

Fuente: UNEIX y elaboración propia.

Los resultados no cambian esencialmente si se presentan más desglosados o 
se comparan con el año 2012-13. Por ejemplo, la Tabla 1 muestra las diferencias 
entre las tasas de abandono de los estudiantes por su origen socioeconómico. 
Al igual que en el Gráfico 13 se observa una reducción significativa entre los 
alumnos con padres que cursaron estudios de bachillerato o FP2. Ahora tam-
bién se observa una caída entre los que tienen padres con nivel de EGB o FP1 
que en el Gráfico 13 aparecen agregados con los estudiantes cuyos padres solo 
estudios primarios o no tienen estudios.
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Tabla 1. Tasa de abandono por nivel educativo de los padres

Estudios de los padres 2010-11 2012-13 t

Primarios/sin estudios 19,70% 19,40% 0,82

EGB-FP1 19,30% 16,90% 3,19**

Bachillerato-FP2 19,70% 17,50% 3,33**

Diplomado-Ing. Técnico 18,30% 17,80% 0,56

Licenciado-doctor 17,40% 16,50% 1,50

Fuente: UNEIX y elaboración propia.

La tasa de abandono bruta no es la mejor medida del abandono real del siste-
ma. Muchos estudiantes reingresan después de abandonar. Por tanto, es me-
jor contabilizar como abandonos aquellos estudiantes que lo dejaron durante 
el primer año y no reingresaron en el futuro. La Tabla 2 contiene la misma infor-
mación que la Tabla 1 pero donde el abandono se ha definido como la salida del 
sistema, entendiendo por el abandono sin reingreso en el sistema (al menos en 
el último año para el que existe información). La Tabla 2 muestra que no existe 
tampoco diferencia estadísticamente significativa en la tasa de abandono, con 
esta definición más sofisticada, por nivel socioeconómico de los estudiantes. 
Estos resultados no cambian si se realizan análisis más sofisticados utilizando 
regresiones logísticas y un conjunto amplio de variables explicativas9. El siste-
ma de tarifación social implantado a partir del curso 2012-13, en las universida-
des catalanas no ha tenido ningún efecto en la tasa de abandono, ni en la gene-
ral ni en la tasa por nivel socioeconómico de los padres.

Tabla 2. Tasa de salida del sistema universitario por estudios de los padres

Estudios de los padres 2010-11 2012-13 t

Primarios/sin estudios 12,47% 11,86% 0,82

EGB-FP1 9,02% 8,15% 1,52

Bachillerato-FP2 8,27% 7,84% 0,95

Diplomado-Ing. Técnico 7,76% 7,26% 0,81

Licenciado-doctor 6,09% 5,84% 0,67

Fuente: UNEIX y elaboración propia.

9. Ver García Montalvo (2017).
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3.  La visión de los estudiantes sobre la política de precios de la 
universidad pública

Para completar este análisis sobre la política de precios públicos se realizó una 
encuesta entre los estudiantes de universidades públicas sobre su percepción 
del nivel de los precios así como su visión sobre diferentes fórmulas de fijar los 
mismos. El estudio de campo se realizó en febrero de 2017 mediante CAPI a 
una muestra representativa de estudiantes de universidades públicas catala-
nas con cuotas por universidad, género y ámbito de conocimiento. El margen 
de error máximo en el supuesto de máxima varianza en preguntas dicotómicas 
es del ±2,4% con un nivel de confianza del 95,5%.

La edad media de los encuestados es de 21,4 años, teniendo el 76,7% de los mis-
mos una edad menor de 23 años. Respecto al nivel educativo de los padres, el 
37,8% tenían un padre con estudios universitarios, mientras que en el caso de la 
madre dicho porcentaje aumentaba al 42,5%.

Los estudiantes muestran un elevado nivel de satisfacción con los estudios uni-
versitarios. La media de la puntuación, entre 0 y 10, es de 7. El nivel de satisfac-
ción más alto, 7,4, se observa entre los estudiantes de Ciencias de la Salud, 
aunque la dispersión de la media entre diferentes áreas de conocimiento es 
baja. Además, nada menos que el 70,6% de los estudiantes puntúan con una 
valoración 7 o superior la satisfacción con los estudios que están realizando. 
Estos datos muestran un nivel muy elevado de satisfacción general con los es-
tudios que están realizando.

La media de los créditos matriculados es de 58,8 y, por tanto, es prácticamente 
un curso completo. La media que los estudiantes dicen que han pagado por 
estos créditos es 1.593,4 euros. La encuesta también muestra una diferencia 
por el grado de experimentalidad donde los estudiantes de Ciencias de la Salud 
(1.854,7 euros) y Ciencias (1.864,8 euros) muestran los niveles más altos, mien-
tras los de Ciencias Sociales y Jurídicas reportan la estimación más baja (1.344,2 
euros). Respecto a la distribución, la moda (valor más frecuente) es 0. Un 5% 
de los encuestados implican un precio por crédito superior a 50 euros, alcan-
zando en algún caso los 300 euros por crédito.

Respecto a la percepción sobre el precio de la matrícula, el 36,6% de los estu-
diantes creen que es muy alta mientras que el 41,5% indican que es alta. Es inte-
resante señalar que la satisfacción más baja se observa entre los que señalan 
que el precio es muy alto y entre los que señalan que el precio es muy bajo. 
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También es interesante indicar que los estudiantes que realizaron sus estudios 
de bachillerato en un centro privado tienen un 20% menos de probabilidad de 
señalar que el precio de la universidad les parece alto o muy alto que los que 
cursaron sus estudios en centros públicos de bachillerato. En el caso de los es-
tudiantes que cursaron en centros concertados esta probabilidad baja un 15% 
frente a los que cursaron en centros públicos.

Sin embargo, solo un 21,9% de los encuestados indican acertadamente que el 
precio de la matrícula cubre menos del 25% del coste. El Gráfico 43 muestra que 
más del 40% de los universitarios consideran que el precio público de la matrí-
cula cubre entre el 50% y el 75% del coste y más del 10% que cubre por encima 
del 75% (en algunos casos incluso más del 100%). Los encuestados que conside-
raban que el precio de la matrícula es muy alto responden con una media de 
48,2% a la pregunta sobre la proporción del coste cubierto por la matrícula, un 
porcentaje muy alejado de la proporción efectivamente cubierta. Teniendo en 
cuenta el precio medio que han señalado los encuestados que piensan que la 
matrícula que pagan es muy alta y la proporción que dicha matrícula cubre el 
coste de una plaza universitaria sería de 3.952 euros.

Gráfico 43. Proporción del coste de la universidad cubierto por los precios 
públicos

Fuente: Encuesta sobre la percepción del coste de la universidad.
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Una pregunta importante respecto a la política de precios públicos de la uni-
versidad se refiere al criterio de fijación de precios para diversos colectivos de 
estudiantes. El 70% de los estudiantes se muestran contrarios a que el precio 
de la matrícula universitaria sea igual para todos los estudiantes. De esta pro-
porción, un 32% se muestra totalmente en desacuerdo con esta aproximación. 
Solo el 13% de los estudiantes se muestran totalmente de acuerdo con la afir-
mación de que el precio de la matrícula debería ser igual para todos los estu-
diantes y un 17% está bastante de acuerdo. El 80,9% de los estudiantes encues-
tados se muestran bastante o totalmente de acuerdo con que el precio de la 
matrícula debe ser diferente en función de la renta. Por tanto, menos del 20% 
de los estudiantes señalan que no están muy de acuerdo o nada de acuerdo 
con que el precio de la matrícula varíe con la renta de la familia. De esta forma 
parece claro que los estudiantes se muestran muy favorables a una tarifación 
social de la matrícula de la universidad en función de la renta.

En consonancia con la preferencia de los estudiantes por un sistema de precios 
públicos de la universidad que ligue el pago de la matrícula a la renta familiar, 
se preguntó a los estudiantes por los límites de renta que deberían marcan la 
exención del pago de matrícula y la aplicación del precio máximo.

Para analizar los valores de renta que los estudiantes consideran críticos para 
determinar la exención de matrícula, la encuesta solicita la opinión sobre el lí-
mite de renta para una familia de cuatro miembros que debería delimitar la 
gratuidad de la matrícula. Las preguntas relacionadas con magnitudes moneta-
rias siempre deben tratarse con cautela puesto que a veces la contestación 
puede referirse a cantidades en términos brutos o en términos netos. En cual-
quier caso los resultados de la encuesta son interesantes dado que, al menos 
en el límite inferior, presentan una interpretación que acota con claridad los 
resultados. Suponiendo la interpretación de renta neta, que proporciona los 
valores de renta familiar más altos, un 41,6% de los universitarios solo acepta-
rían que la matrícula fuera gratuita para familias de cuatro miembros con renta 
inferior a 20.000 euros, y un 39,6% con renta inferior a 30.000 euros. Esto quie-
re decir que el 81,2% de los encuestados creen que la exención completa de 
matrícula no debería producirse por encima de los 30.000 euros. En estos mo-
mentos, la exención completa de matrícula se produce para rentas familiares 
netas hasta 38.831 euros y, por tanto, el 14% de los encuestados que indican 
que la exención debería producirse a partir de los 40.000 euros son los que 
más se acercan a la situación actual. De esta forma los encuestados se mues-
tran mucho más exigentes con el nivel de renta necesario para conseguir la 
exención de matrícula que la legislación actual.
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Por lo que respecta a los límites a partir de los cuales empezar a activar el pre-
cio máximo el 4,6% señalan que a partir de los 25.000 euros, mientras que otro 
22,2% indican que a partir de 50.000 euros. En este caso, a diferencia del caso 
de la exención, la diferencia entre renta bruta y neta es más relevante, puesto 
que se solicita el nivel de renta a partir del cual se debería pagar la matrícula 
más alta. Si tomamos los números como renta neta entonces este 22,2% señala-
ría a un valor muy similar al límite fijado en la actualidad por las becas Equitat. 
Por su parte, un 22,2% propondría que el pago máximo fuera a partir de los 
100.000 euros y un 13,7% a partir de los 125.000 euros de renta familiar. Estos 
niveles de renta neta superior a los 100.000 euros implicarían un nivel de renta 
salarial bruta superior a los 150.000 euros.

En resumen, de la sección del cuestionario referida a la opinión de los encues-
tados sobre la política de precios públicos de la universidad, se puede concluir 
que los estudiantes son muy favorables (80,9%) a la fijación de precios en fun-
ción de la renta familiar y que querrían una dispersión mayor en la horquilla de 
los pagos por matrícula. La gran mayoría de estudiantes (81,2%) se muestra 
partidaria de bajar los límites de renta para conseguir la exención completa de 
matrícula y, por tanto, aumentar el número de estudiantes que pagan alguna 
cantidad por la matrícula. Asimismo la mayoría también sería favorable a subir 
el nivel de renta a partir del cual se paga la matrícula completa. La graduación 
de esta relación entre renta y pago de matrícula se puede aproximar por la res-
puesta a la pregunta: “¿Qué proporción de estudiantes universitarios crees 
que reciben algún tipo de beca o ayuda pública para pagar la matrícula de sus 
estudios universitarios en Cataluña? El porcentaje medio señalado por los en-
cuestados es el 35,6% (mediana del 30%), mientras que el porcentaje real del 
sistema público universitario catalán es del 44%.

4. Conclusiones

En conclusión, el sistema de tarifación de los precios de la universidad en fun-
ción de la renta y las becas Equitat, en funcionamiento en Cataluña a partir de 
2012, han permitido:

a. Revertir, al menos parcialmente, la insuficiencia financiera de las univer-
sidades y aumentar la progresividad del sistema tributario.

b. Evitar las ineficiencias y la pérdida de financiación que supondría tener 
que recibir más fondos para financiar a los estudiantes universitarios de 
familias con menos recursos a partir del procedimiento habitual basado 
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en impuestos que se recaudan centralizadamente y se distribuyen con 
posterioridad a las CC. AA. que luego distribuyen a las universidades. En 
este caso, es la propia universidad la que transfiere los fondos de los 
pagos privados de las familias con más recursos a las de las familias con 
menos recursos. Asimismo, siendo la propia universidad la encargada 
de realizar directamente esta labor de redistribución, estaría garantiza-
da la utilización de los fondos exclusivamente para financiar la enseñan-
za universitaria.

c. La evidencia empírica disponible no permite sustentar la hipótesis de 
que el nuevo sistema de tarifación provocó una reducción en el acceso 
a la universidad y/o un incremento del abandono de los estudiantes uni-
versitarios.

d. Finalmente, este mecanismo permite a la Generalitat de Catalunya esta-
blecer unos criterios de asignación de becas diferentes de los estableci-
dos por el Gobierno central para las becas MECD. De esta forma permi-
te hacer una política de becas propia.

e. Los estudiantes son muy favorables (80,9%) a la fijación de precios pú-
blicos de la universidad en función de la renta familiar aunque querrían 
una dispersión mayor en la horquilla de los pagos por matrícula. La gran 
mayoría de estudiantes (81,2%) se muestra partidaria de bajar los límites 
de renta para conseguir la exención completa de matrícula y, por tanto, 
aumentar el número de estudiantes que pagan matrícula parcial. Asi-
mismo, la mayoría también estaría a favor de subir el nivel de renta a 
partir del cual se paga la matrícula completa.
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Resumen

Las universidades poseen una naturaleza social intrínseca que las posiciona como 
organizaciones con responsabilidades no solo para la comunidad universitaria, sino 
también hacia la sociedad. Así, el concepto de responsabilidad social universitaria 
(RSU) se relaciona con la gestión inclusiva y responsable de estas instituciones. Sin 
embargo, su aplicación ha sido sujeta a diversas interpretaciones, variando entre 
universidades, surgiendo diversas organizaciones y normas para implementarla y 
darle seguimiento. Este trabajo hace un análisis de los impulsos a la RSU de institu-
ciones españolas y catalanas, así como las normas que se han usado para estandari-
zar su aplicación. Si bien múltiples esfuerzos se han hecho notar para implementar la 
RSU, el número de universidades participantes en estas iniciativas podría ser mayor.

1. Introducción

Actualmente, la sociedad está atravesando una crisis económica y social que 
motiva a las organizaciones a reconsiderar sus roles en la sociedad. Este es el 
caso de las universidades, la cuales juegan un rol crítico, ya que sus acciones 
resultan esenciales para el desarrollo social (UNESCO, 1998b). De esta manera, 
surge el concepto de responsabilidad social universitaria (RSU) como puente 
entre la universidad y sus responsabilidades hacia la comunidad universitaria y 
la sociedad en general. Así, la RSU se ha definido como la gestión responsable 
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de los impactos universitarios hacia todos sus grupos de interés (Vallaeys, De 
la Cruz y Sasia, 2009). Esta gestión debería considerar los impactos que ocasio-
na la toma de decisiones así como su desarrollo. El centro de terminología de la 
lengua catalana (TERMCAT) define la responsabilidad social como el “Conjun-
to de actividades que se coordinan para integrar los valores éticos, sociales y 
laborales y de respeto a los derechos humanos y ambientales en la gestión ge-
neral de una organización” (TERMCAT, 2018).

Se debe reconsiderar el rol de las universidades y sus objetivos para el desarro-
llo tanto a nivel global como local (GUNI, 2017), tomando en cuenta las diferen-
tes expectativas y necesidades de los grupos de interés. Es así como la princi-
pal justificación de estudio de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
proviene de la naturaleza intrínseca de responsabilidades de la universidad ha-
cia la sociedad (Neave, 2000) y de la responsabilidad de las organizaciones pú-
blicas en general (Vázquez, Aza y Lanero, 2016).

La falta de estudios sobre la responsabilidad social de la administración pública 
(Dumay, Guthrie y Farneti, 2010; Navarro-Galera, Ruiz-Lozano, de los Ríos-Berji-
llos, y Tirado-Valencia, 2014) ha llevado a diversos esfuerzos de diferentes or-
ganismos (véase la Tabla 1), surgiendo con el objetivo de implementarla. Aun 
cuando no todas las iniciativas mencionadas en este documento han sido ex-
clusivamente creadas para las universidades, su aplicación se ha ido adaptando 
a sus necesidades, un ejemplo de esto es la estandarización de procesos de 
responsabilidad social ISO 26000 y GRI, los cuales son aplicables para diferen-
tes tipologías de organizaciones (GRI, 2017; ISO 26000, 2010).

Este trabajo se centra en el análisis de diversas iniciativas creadas para promo-
ver la RSU y que han contribuido a su aplicación, estandarización y análisis. Es-
tos organismos se han visto comprometidos desde diferentes perspectivas 
con la gestión responsable de organizaciones de diferentes tipologías. Así mis-
mo, se hace referencia a una serie de normas que han contribuido a la estanda-
rización de la responsabilidad social. El presente trabajo también presenta una 
serie de investigaciones que se han realizado sobre la RSU en España, con el 
objetivo de dar una perspectiva más amplia de los aspectos que hasta ahora se 
han desarrollado dentro del país y dentro de Cataluña.
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2. La responsabilidad social en la gestión estratégica

En el marco de la responsabilidad social corporativa (RSC) las estrategias de-
ben estar adaptadas al servicio de las necesidades sociales (Porter y Kramer, 
2011). Para desarrollar esas estrategias es necesario que los gestores entien-
dan los impactos organizacionales, dentro o fuera de la organización (Andriof 
y McIntosh, 2001). En el caso de la RSC, su inclusión dentro de la estrategia re-
presenta un medio proactivo para desenvolverse, en vez de representar una 
carga o una amenaza (Galbreath, 2009). En las universidades, todas las decisio-
nes estratégicas provienen de la misión, visión y valores, con un fundamento 
social, por lo que la inclusión de la RSU en la estrategia cobra mayor fuerza, lo 
que sugiere su inmersión en proceso de planeación estratégica (véase la Figura 
1). Por lo tanto, la gestión estratégica universitaria ayuda a las autoridades aca-
démicas a lograr la misión social con decisiones estratégicas (Ramos-Monge, 
Llinàs-Audet y Barrena-Martínez, 2017b).

Asimismo, la gestión universitaria debe orientarse hacia el cumplimiento de es-
tas responsabilidades sociales, ambientales y económicas (Velandia y Girotto, 
2015). En este proceso, resulta crítica la capacidad de las universidades para sa-
tisfacer las necesidades de la sociedad, por lo que un importante punto de par-
tida es el compromiso de toda la comunidad universitaria hacia la búsqueda de 
la RSU. Sin embargo, este paso cuenta con gran dificultad por involucrar a un 
mayor número de personas, en especial de aquellos que se encuentren a cargo 
de esta implementación de la estrategia (Hrebiniak, 2007). Este compromiso se 
traduce como participación y dedicación de la comunidad universitaria en rela-
ción con las decisiones estratégicas (Wooldridge y Floyd, 1990). También, es el 
grado de voluntad de dedicar esfuerzos y recursos en la implementación de las 
estrategias, por lo que, a falta de compromiso, la implementación de las estra-
tegias puede fallar por falta de apoyo (Velandia y Girotto, 2015). El compromiso 
puede verse obstaculizado por factores como la falta de comunicación, identi-
ficado como la barrera más frecuente para una implementación efectiva de la 
estrategia (Alexander, 1985). De esta manera, la comunicación representa un 
aspecto clave para el éxito de la estrategia (Peng y Littlejohn, 2001) y aumenta 
el compromiso, ayudando a la implementación de la estrategia.

Conjuntamente, si la estrategia no es clara, la comunidad académica no la en-
tenderá por completo, disminuyendo el compromiso hacia ella. Por esta razón, 
las autoridades académicas son llamada a contribuir a la conexión emocional e 
intelectual entre las partes interesadas, fomentando el compromiso de la co-
munidad académica (Gibbs y Coffey, 2016).
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Figura 1. La responsabilidad social dentro del proceso de planeación 
estratégica

Fuente: Elaboración propia en base a (Kriemadis, 1997).

3. La teoría de los stakeholders

Para que la RSU sea posible, es necesaria la consideración de los impactos, ex-
pectativas y necesidades de los stakeholders, por lo que es importante que las 
autoridades académicas reconozcan estos diferentes grupos tanto fuera como 
dentro de la institución. Considerándolos en el diseño e implementación de ac-
ciones relacionadas con la RSU, de lo contrario, resultaría difícil establecer ac-
ciones estratégicas para responder a sus demandas. Por lo anterior, la teoría 
de los stakeholders explica y respalda la RSU (Larrán Jorge y Andrades Peña, 
2015).

La comunidad universitaria incluye múltiples partes interesadas: estudiantes y 
familias, personal administrativo de la universidad y miembros de la facultad, 
proveedores de bienes y servicios, sector educativo, otras universidades, co-
mercio e industria (Reavill, 1998). Estos grupos se pueden clasificar en stake-
holders internos o externos (Burrows, 1999; Jongbloed, Jurgen y Salerno, 
2008). Sin embargo, diversos autores han coincidido en que no todos los stake-
holders tienen el mismo nivel de importancia, a esto atribuyen a que no todos 
cuentan con el mismo nivel de influencia en las organizaciones. Según el mode-
lo de atributos y prominencia, esta influencia dependerá de tres atributos cla-
ve: su poder, su legitimidad y su urgencia, es decir, urgencia de que se realicen 
ciertas acciones, aquellos que tienen influencia o poder para que se cumplan 
ciertas acciones y aquellos con legitimidad para que se cumplan esas acciones. 
Así, la prominencia es el grado de prioridad que la organización otorga a los in-
tereses de sus stakeholders (Mitchell, R. K., Agle, B. R. y Wood, 1997). En el 
caso de las universidades, los estudiantes se han posicionado con una atención 
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especial por ser el principal cliente y jugar el principal papel en la gestión uni-
versitaria (Ramos-Monge, Llinàs-Audet y Barrena-Martínez, 2017a; Sánchez y 
Mainardes, 2016). Asimismo, normas como los Principios para la Educación de 
Gestión Responsable (PRME) centran su atención en mejorar la capacitación 
de estudiantes al promover los valores de los estudiantes en las escuelas de 
negocios.

4. Acciones que conllevan a la responsabilidad social universitaria

La labor de la RSU es atender necesidades y expectativas de los stakeholders 
mediante iniciativas estratégicas responsables, es decir, que consideren los im-
pactos que estas iniciativas generan. Aspirando a desempeñar actividades que 
conduzcan a una administración universitaria responsable, estas actividades 
(Ramos-Monge et al., 2017a) pueden ser divididas por áreas de gestión univer-
sitaria:

• Gestión universitaria responsable. Área relacionada con actividades de co-
municación usando informes de transparencia y sostenibilidad, los cuales 
pueden estar basados en la iniciativa de reporte global (GRI, 1997). Esta 
comunicación entre las partes interesadas es clave para que las estrate-
gias sean exitosas (Peng y Littlejohn, 2001). Esta área también está rela-
cionada con el cumplimiento de responsabilidades sociales y ambienta-
les (Dumay et al., 2010; PRME, 2018) e igualdad de género (Jacobs, 1996; 
Teelken y Deem, 2013).

• Gestión responsable del personal universitario. Área relacionada con as-
pectos que responden a las demandas y expectativas del personal, tales 
como la capacitación del personal, por su efecto positivo en la comuni-
dad universitaria

 (Gibbs y Coffey, 2016). La capacitación también crea actitudes de colabo-
ración entre el personal (Murray y Lombardi, 2010). Del mismo modo, ac-
tividades culturales y la atracción de nuevos talentos a la universidad 
(Araya y Peters, 2010) son buenos ejemplos de esta gestión responsable.

• Formación académica responsable. Área relacionada con la capacitación 
académica responsable, buscando desarrollar capacidades y competen-
cias responsables entre los estudiantes (PRME, 2007). Estimulando un 
comportamiento de respeto al medio ambiente entre los estudiantes y 
fomentando medidas para su cuidado (Hines, Hungerford y Tomera, 
1987). En esta área se busca fomentar el aprendizaje de servicio, y el vo-
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luntariado es un vínculo para lograrlo (Cronje, 2015). Otras actividades 
relacionadas con esta área son aquellas que fomentan el emprendimien-
to, ya que las universidades son identificadas como propulsoras de una 
sociedad emprendedora (Palalić, Ramadani, Ðilović, Dizdarević y Ratten, 
2017) y porque este conocimiento se liga con la reducción de actividades 
de la economía informal (Williams, Martinez-Perez y Kedir, 2016). Ade-
más, fomentar la cantidad y calidad de los cursos sobre emprendimiento 
puede conducir a una mejora de habilidades y podría tener una influencia 
positiva en los estudiantes que no habían pensado antes en convertirse 
en empresarios (Palalić et al., 2017).

• Investigación responsable. Se relaciona con la gestión ética de investigar y 
producir investigaciones útiles para la sociedad, ayudando a resolver 
problemas comunitarios (GUNI, n.d.; Owen, Macnaghten y Stilgoe, 2012; 
PRME, 2007; UNESCO, 1998a).

• Contribución al desarrollo social. Relacionado con gestiones que las uni-
versidades implementan para lograr una sociedad más inclusiva (De la 
Cruz y Sasia, 2008; UNESCO, 1998a), fomentando la participación en el 
desarrollo regional y la asociación con organizaciones locales (GUNI, 
2017; Morris, Schindehutte, Edmonds y Watters, 2011). Del mismo modo 
que las empresas están llamadas a actuar en temas como la pobreza, la 
justicia social y el cambio climático (Rexhepia, Bexhetic y Kurtishib, 2013), 
las universidades, como organizaciones con una misión social, también lo 
están.

5. Iniciativas impulsoras de la responsabilidad social universitaria

Los esfuerzos en materia de responsabilidad social por parte de diferentes or-
ganizaciones se han desarrollado principalmente para implementar, medir y 
evaluar acciones relacionadas con la materia (véase la Tabla 1). Organizaciones 
como Forética, creada en 1999 por empresas, académicos y ONG, es propieta-
rio del primer sistema de gestión de la responsabilidad social permitiendo una 
certificación (norma SGE 21). Aun cuando se dirigen principalmente a empresas 
privadas, organizaciones de todo tipo están certificadas con esta norma en Es-
paña y Latinoamérica (Forética, 2016), sirviendo como marco de referencia 
para la aplicación de la RSU.
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Tabla 1. Marco institucional de contribuciones para implementar la 
responsabilidad social universitaria

Organizaciones 
y asociaciones 
nacionales

Año de 
creación

Entidad que lo 
creó

Descripción y misión Temáticas que 
atienden

Universidades 
participantes

GUNi, Global 
University 
Network for 
Innovation (Red 
Global 
universitaria 
para la 
Innovación) 
(GUNI, n.d.)

1999 UNESCO y la 
Universitat 
Politècnica de 
Catalunya (UPC)

Red internacional 
integrada por 210 
miembros de 78 países, 
que incluye las Cátedras 
UNESCO de Educación 
Superior, instituciones 
de educación superior y 
centros de investigación.
“Fortalecer el papel de la 
educación superior en la 
sociedad contribuyendo 
a la renovación de las 
visiones y políticas de la 
educación superior en 
todo el mundo bajo una 
visión de servicio 
público, relevancia y 
responsabilidad social”

-Compromiso 
universitario a nivel 
regional y global
-Contribución al cambio 
social
-Sustentabilidad
-Aseguramiento de la 
calidad
-Responsabilidad social
-Financiamiento 
universitario

-EAE Business School
-Universitat de Girona
-Universidad 
Internacional de 
Andalucía
-Universitat Oberta de 
Catalunya
-Universitat Pompeu 
Fabra
-Universitat Politècnica 
de Catalunya
-Universitat de Lleida
-Universidad de Murcia
-Universitat de Vic
(GUNi members, n.d.)

ACUP, 
Asociación 
Catalana de 
Universidades 
Públicas
(ACUP, 2002)

2002 Universidad de 
Barcelona (UB), 
Autónoma de 
Barcelona (UAB), 
Politécnica de 
Cataluña (UPC), 
Pompeu Fabra 
(UPF), Girona 
(UdG), Lleida 
(UdL), Rovira i 
Virgili (URV) y 
Abierta de 
Cataluña (UOC)

Trabaja estrategias y 
relaciones 
internacionales, vincula 
la universidad con la 
sociedad a través de 
múltiples iniciativas de 
proyectos para la mejora 
e innovación de las 
universidades.
“Ser la voz esencial de 
las universidades 
públicas de Cataluña y 
sumar esfuerzos para 
promover iniciativas, 
programas y proyectos 
conjuntos por el bien de 
la mejora del sistema 
universitario y que este 
constituya un motor de 
desarrollo social, cultural 
y económico”.

-Docencia
-Investigación e 
innovación
-Sociedad
-Internacionalización, 
relacionada con 
diversos programas 
internacionales como 
HEIRR, GUNI, 
proyecto ESDU , entre 
otros (ACUP, n.d.)

-Universitat de Barcelona
-Universitat Autònoma 
de Barcelona
-Universitat Politècnica 
de Catalunya
-Universitat Pompeu 
Fabra
-Universitat de Girona
-Universitat de Lleida
-Universitat Rovira i Virgili
-Universitat Oberta de 
Catalunya
(ACUP members, n.d.)

001-548 ponenciasEIX5.indd   409 24/07/2018   10:24:35



410

Acciones de las universidades españolas para impulsar la responsabilidad social...

Organizaciones 
y asociaciones 
nacionales

Año de 
creación

Entidad que lo 
creó

Descripción y misión Temáticas que 
atienden

Universidades 
participantes

OCUD, 
Observatorio de 
la Cooperación 
Universitaria al 
Desarrollo 
(OCUD, n.d.)

2005 Iniciativa de Crue, 
en coordinación 
con la Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo (AECID) 
y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
y Cooperación

Facilita el intercambio 
de experiencias entre 
universidades, y 
contribuye a hacer más 
visible el trabajo de las 
Universidades en 
Cooperación, sus 
potencialidades y 
recursos.
“Ser el punto de 
referencia de la 
Cooperación 
Universitaria al 
Desarrollo en España”.

1. -Mejorar la calidad 
de los datos
2. -Mejorar la 
generación de 
contenidos
3. -Mejorar la difusión 
de estos y del papel 
de las universidades 
en cooperación
4. -Incidir en el trabajo 
en red

Cubre las 76 
universidades españolas: 
50 públicas y 26 privadas 
de la CRUE Conferencia 
de Rectores de las 
Universidades Españolas 
(CRUE, 1994)

TELESCOPI, Red 
de 
Observatorios 
de Buenas 
Prácticas de 
Dirección 
Estratégica 
Universitaria en 
Latinoamérica y 
Europa 
(TELESCOPI, 
2017)

2008 Universitat 
Politècnica de 
Catalunya (UPC)

“Facilitar el 
benchmarking, un 
espacio de consulta 
abierto a las 
instituciones de 
educación superior, que 
facilite el intercambio y 
la aplicación de 
experiencias sobre 
dirección y gestión 
universitaria que otras 
instituciones han 
desarrollado con éxito”. 
De esta manera, 
selecciona, difunde e 
intercambia buenas 
prácticas entre 
universidades de 
América Latina y Europa

Las buenas prácticas 
publicadas 
actualmente en la 
Base de datos de la 
Red Telescopi, se 
enmarcan en los 
siguientes Criterios de 
Excelencia:
-Liderazgo
-Estrategia
-Personas
-Alianzas y Recursos
-Procesos, Productos 
y Servicios
-Clientes
-Responsabilidad 
Social

- Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC)
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Organizaciones 
y asociaciones 
nacionales

Año de 
creación

Entidad que lo 
creó

Descripción y misión Temáticas que 
atienden

Universidades 
participantes

ESDU, 
Educación para 
el desarrollo de 
la universidad 
(ESDU, 2018)

2013 Fundación 
Autónoma 
Solidaria de la 
Universidad 
Autónoma de 
Barcelona (UAB)

Potenciar el papel de la 
universidad en la 
generación de 
conocimiento crítico y en 
la conformación de una 
ciudadanía activa y 
comprometida ante la 
transformación de las 
desigualdades a escala 
local-global

-Actuaciones de 
incidencia sobre la 
formación del 
alumnado, de 
promoción de la 
investigación y de 
mejora de la calidad y 
la innovación docente 
en la UAB
-Actuaciones de 
coordinación y 
dinamización de 
espacios de reflexión 
y trabajo en el marco 
de las universidades 
públicas catalanas y 
actuaciones de 
extensión con visión 
internacional

-Universitat Autònoma 
de Barcelona

En colaboración con la 
ACUP, centros y 
facultades, profesorado, 
estudiantes, oficinas de 
cooperación universitaria 
y entidades, entre otros, 
con el apoyo del 
Ayuntamiento de 
Barcelona

HEIRRI, Higher 
Education 
Institutions and 
Responsible 
Research and 
Innovation 
(Instituciones de 
Educación 
Superior e 
investigación 
responsable e 
innovación) 
(HEIRRI, 2015)

2015 Universidad 
Pompeu Fabra 
(UPF)

Integrar la Investigación 
e Innovación 
Responsable dentro de 
la educación formal e 
informal de futuros 
científicos, ingenieros y 
otros profesionales 
involucrados en el 
proceso de I+D+i 
(investigación, desarrollo 
e innovación)

-Compromiso social / 
público
-Igualdad de género
-Acceso abierto
-Educación científica
-Ética y gobernanza 
en investigación y 
desarrollo

-Universitat Jaume I
-Universitat Pompeu Fabra 
(UPF)

Por otra parte, programas como UNITWIN y de Cátedras UNESCO, iniciados en 
1992, reúnen 700 instituciones en 116 países creados para el intercambio de co-
nocimientos y la colaboración entre universidades (UNESCO Chairs, 2018), 
aportando a la aplicación de la RSU. De esta manera, iniciativas internacionales 
se han ido sumando con diferentes enfoques y propósitos, tales como:

• Asociación internacional de universidades (IAU). Creada con la supervi-
sión de la UNESCO en 1950, es una organización que sirve a la comunidad 
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global de la educación superior a través de análisis de expertos y tenden-
cias, publicaciones, servicios de asesoramiento, aprendizaje entre pares 
y otros eventos (IAU, n.d.).

• Asociación Europea de Universidades (EUA, 2001), creada en el 2001, es 
una organización representativa de universidades de 47 países europeos 
que trabajan temas en materia de educación superior, investigación e in-
novación.

• Asociación para la Promoción de la Sostenibilidad en la Educación Supe-
rior (AASHE), creada en el 2005 por la iniciativa privada, organiza confe-
rencias anuales, grupos de trabajo y asesoramiento a universidades te-
niendo presencia en América del Norte (AASHE, 2005).

• Red UniRSE, Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabili-
dad Social Empresarial (Red UniRSE, 2018), creada en el 2007 por la 
UNESCO a través del Instituto Internacional para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe (IESALC). La Red constituye un ámbito pro-
picio para la cooperación regional e interregional en torno al intercambio 
de nuevos aprendizajes,  investigaciones y buenas prácticas, relacionada 
con la responsabilidad social.

6. Normas y modelos impulsores de la responsabilidad social

Las referencias a la implementación de la RSU incluyen esfuerzos por estanda-
rizarla, ayudando a mejorar el desempeño de las organizaciones y contribuyen-
do a reducir los impactos negativos (Link y Naveh, 2006). De la misma manera 
en que diversas organizaciones se han comprometido por impulsar acciones 
que favorezcan la RSU, como contrapartida han surgido normas y modelos 
que sirven como guía para aplicarla y mantenerla como parte de la gestión uni-
versitaria, entre los que destaca el GRI, por ser el principal estándar internacio-
nal para informar aspectos de responsabilidad social y por ser uno de los están-
dares más exigentes (Rueda y Uribe, 2011). Aquí presentamos algunas de las 
más imprescindibles:

• ISO 26000 Responsabilidad Social. Creada en 2014 por la organización in-
ternacional para la estandarización (ISO), es una guía que establece lí-
neas de estandarización en materia de responsabilidad social. Ayuda a 
cualquier tipo de organizaciones (pequeña, grande, pública o privada), a 
implementar una administración responsable. Sus lineamientos son: de-
rechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas operati-
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vas justas, problemas del consumidor y participación y desarrollo de la 
comunidad (ISO 26000, 2010).

• Principios para la gestión responsable de la educación (PRME). Creado en 
2007 por la ONU a través del pacto mundial, se creó con el propósito de 
implementar la responsabilidad social entre estudiantes de negocios, 
para que estos a su vez promuevan una economía inclusiva y sostenible. 
El PRME se basa en seis principios: 1) desarrollar capacidades de valor 
para los negocios y la sociedad, 2) promoción universitaria de valores re-
lacionados con la responsabilidad social global, 3) mejorar la educación 
de métodos para un aprendizaje efectivo y un liderazgo responsable, 4) 
promoción de investigaciones sobre el rol, la dinámica y el impacto de las 
corporaciones en la creación de valor social, ambiental y económico sos-
tenible, 5) creación de redes con gerentes de empresas para aprender 
más sobre los desafíos en cumplir con las responsabilidades sociales y 
ambientales, y 6) promover la comunicación entre las partes interesadas 
de la universidad en temas relacionados con la responsabilidad social 
global y la sostenibilidad (PRME, 2018).

• Iniciativa de Reporte Global (GRI). Organización internacional creada en 
1997 por la iniciativa privada, creando el primer estándar mundial de li-
neamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad. Ayuda 
tanto a organizaciones privadas como públicas a desarrollar informes de 
sostenibilidad para comunicar sus impactos en temas como: cambio cli-
mático, derechos humanos, gobernanza y bienestar social.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como parte de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas (ODS, 2015), se propusieron 17 objetivos para el 
desarrollo sostenible, entre los que se encuentran el combate a la pobre-
za, igualdad de género, combate al cambio climático y educación. La 
Agencia Catalana para el Desarrollo y la Cooperación (ACCD, 2014) se ha 
coordinado con otras universidades catalanas para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (USDG, 2017).

• RRI Tools, creado en 2014 por la Comisión Europea, trata el tema de la 
Investigación e Innovación Responsable (RRI).

7. Conclusiones

En este trabajo se ha tratado la responsabilidad social como un comportamien-
to ético en el momento de gestionar una organización y, en el caso de las uni-
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versidades, la responsabilidad social cobra especial interés al tratarse de una 
misión intrínseca de estas instituciones. Para su aplicación, es de especial im-
portancia que las actividades que conllevan a la RSU se consideren en las estra-
tegias y objetivos a largo y a corto plazo. Así, para implementar la RSU, desde 
el diseño estratégico se debe prestar atención a las necesidades y expectativas 
de los stakeholders; ya que solo considerando estas expectativas, la RSU pue-
de lograrse, razón por la que se ha argumentado que la teoría de los stakehol-
ders explica la RSU (Larrán Jorge y Andrades Peña, 2015).

Hemos estudiado que no es suficiente integrar estrategias de RSU en el plan 
estratégico de la universidad, y que hace falta que la comunidad universitaria 
participe y se sienta comprometida para que esta integración sea completa. De 
esta manera, en el proceso de planeación estratégica, resulta con igualdad de 
importancia que estas actividades lleven un seguimiento y control, con el obje-
tivo de evaluar en qué medida se han cubierto estas necesidades y expectati-
vas. Además, en esta evaluación, se debe rendir cuentas de los impactos que 
pudieron ocasionar estas decisiones estratégicas, haciendo referencia al con-
cepto de la RSU sobre la gestión responsable de los impactos universitarios 
hacia todos sus grupos de interés (Vallaeys et al., 2009).

Aun cuando la RSU surge de manera natural en la gestión universitaria, su in-
tegración resulta de cierta complejidad, por lo que diversas organizaciones 
han unido esfuerzos para inculcarla, controlarla y evaluarla. En este trabajo 
se planteó como objetivo el identificar las principales iniciativas y organiza-
ciones que han implementado las universidades españolas y catalanas para 
promover la RSU, a lo que se han hecho referencia a múltiples organismos 
que trabajan principalmente por la gestión ética y el compromiso social de las 
organizaciones. Además, se hizo referencia a otros organismos internaciona-
les y a normas y modelos que se han creado para promover su integración. 
Como norma más reconocida se hizo mención a los principios para la gestión 
responsable de la educación (PRME), por ser el principal estándar internacio-
nal para informar aspectos de responsabilidad social y por ser uno de los es-
tándares más exigentes (Rueda y Uribe, 2011). Como modelo a destacar se 
encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde la Agencia Catala-
na para el Desarrollo y la Cooperación (ACCD, 2014) se ha coordinado con uni-
versidades catalanas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(USDG, 2017).

Si bien se ha hecho notar la participación de las universidades españolas y cata-
lanas en promover la RSU en la gestión ética de estas instituciones, se puede 
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observar en este estudio que la participación de las universidades en las orga-
nizaciones podría ser más activo.
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Resum

L’estructura productiva del país, els llocs de treball que s’estan creant i els nivells 
formatius de la població determinen el futur de l’economia i del mercat de treball.

Hi ha forts condicionants —globalització, canvi tecnològic, demografia, canvi climà-
tic— que cal tenir present:

–  La Globalització i els seus efectes en les relacions laborals. Empreses globals i pro-
tocols de bones pràctiques en les cadenes mundials de valor.

–  L’impacte de les tecnologies i el seu impacte tant en els drets fonamentals (lliber-
tat d’expressió, protecció de dades, intimitat...) com en els drets laborals (del lloc 
de treball físic al lloc de treball virtual, la plataforma; el dret a la desconnexió...).

–  Demografia i Mobilitat dels treballadors/es (moviments migratoris) i relacions la-
borals.

– La Transició a una “economia verda”.

Aquest context condiciona i incideix en un mercat de treball que es mou entre la 
fragmentació dels processos productius i la “plataforma” com a nou lloc de treball 
virtual. Les respostes basculen de la precarietat, com resposta curterminista amb 
importants efectes negatius personals, socials i econòmics, a la demanda de treball 
digne, com aposta estructural de futur.

Cal, per tant, aprofundir en quines són les estratègies que ens hem de plantejar per 
assolir un funcionament més eficient i just del mercat de treball, tant des del punt de 
vista econòmic com social. Conseqüentment caldrà establir l’adequació dels marcs 
legals regulatoris de les relacions laborals i de les institucions que operen en el mer-
cat de treball.

El recent aprovat Pilar Europeu de Drets Socials emmarca bona part de les línies estra-
tègiques que haurem de treballar els propers anys. Tot i el seu caràcter indicatiu, ho-
res d’ara ni vinculant ni pressupostat, comporta unes línies de treball que al conjunt 
de la Unió Europea impregnarà les polítiques laborals i socials dels diferents països.

Algunes de les qüestions que hem d’abordar fan referència a: treball atípic; flexibili-
tat i seguretat; sòcol de drets dels treballadors autònoms i independents; salari mí-
nim; dret a la formació i a la transició justa en el context de la digitalització i la indús-
tria 4.0; la participació dels treballadors i els drets a la informació, consulta i 
representació; la negociació col·lectiva, etc.

Tanmateix, abordar aquest futur reclama adequacions de les estructures de protec-
ció social i d’educació i formació, amb els corresponents efectes fiscals.

El treball d’avui, l’economia del demà
Joan Carles Gallego
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1. Estructura de l’ocupació a Catalunya

Analitzar el “Mercat de Treball”, el seu funcionament, evidencia l’existència 
d’un seguit de disfuncions que el primer que fan és qüestionar el propi concep-
te de “mercat”. No estem davant d’una institució, el “Mercat de Treball”, que 
determina el preu del treball (salari) per la simple confluència i negociació en-
tre l’oferta i la demanda i que té en compte factors d’eficiència i oportunitat. 
Aquestes convencions econòmiques “clàssiques” poc tenen a veure amb un 
marc de relacions, regulacions i institucions que interactuen per tal que el tre-
ball humà operi, juntament amb altres factors productius, de manera eficient 
per satisfer les necessitats materials i morals d’una societat. I, certament, el 
nostre “mercat de treball” presenta fortes disfuncions que el fan ser ineficient.

Tant des del punt de vista de les persones que hi treballen, com dels objectius 
que es proposa. Elements com atur, dualització, precarització, subocupació, 
desigualtat, salut, pobresa laboral i d’altres són productes del nostre mercat 
de treball. L’estructura i evolució de l’ocupació tindran un o altre signe en base 
a les polítiques econòmiques aplicades, que caldrà conèixer i avaluar, però que 
no es podran aïllar de l’anàlisi de la seva interacció amb d’altres polítiques (ge-
nerals, socials, laborals, fiscals...) ja que és en la seva interacció que determina-
rà un determinat model econòmic i social.

Analitzar i preveure l’estat de l’ocupació a Catalunya els propers anys no és un 
exercici fàcil. La situació actual està determinada, tant pel que ha passat du-
rant els anys 2007-2013 de profunda crisi econòmica, amb els efectes sobre 
l’activitat econòmica-empresarial i les seves derivades socials i laborals, com 
per les tendències que avui, en procés de recuperació econòmica, evidencien 
les febleses i mancances de l’estructura econòmica i ocupacional catalana.

Aquests anys de crisi, la destrucció de part de la capacitat productiva instal·lada 
i la desaparició d’empreses i llocs de treball han comportat un fort creixement 
de la desocupació, pèrdues de feina i impossibilitats d’incorporació al treball. 
Però també s’ha modificat de forma important el marc regulatori de les relaci-
ons de treball i el paper dels diferents agents socials i institucionals que hi inter-
venen, que no sembla que hagi produït efectes positius generals, ni sobre l’acti-
vitat econòmica, ni la modernització empresarial ni la qualitat de l’ocupació.

Tanmateix, els impactes derivats de les polítiques d’estabilitat pressupostària i 
austeritat fiscal sobre la provisió de béns i serveis públics, han incidit negativa-
ment sobre la dotació i qualitat del capital físic i humà. Formació, recerca i in-
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versions en infraestructures pateixen un cert estancament amb la rèmora que 
pot comportar per entomar els canvis de fons que requereix la nostra estruc-
tura econòmica.

L’estructura de l’ocupació i la seva evolució està determinada tant per la prò-
pia estructura de l’economia, com pel conjunt de normes i institucions que in-
teractuen en el mercat de treball i les relacions de treball que s’hi estableixen. 
És per això que convé tenir present les característiques de l’estructura de 
l’economia catalana i, en especial, el que es refereix a la dimensió empresarial, 
l’estructura sectorial i la composició de la renda nacional.

Pel que fa a la dimensió empresarial, ja és conegut el minifundisme empresari-
al, una realitat que afecta clarament al model productiu, però també a la quali-
tat de l’ocupació.

Empreses 1/1/2017. Per sectors d’activitat, grandària i condició jurídica

Catalunya Espanya

valor % valor %

Empreses amb establiments al Territori 619.490 100 3.282.346 100

Indústria 37.267 6,0 198.805 6,0

Construcció 73.689 11,8 402.923 12,3

Serveis 508.534 82,1 2.680.618 81,6

Sense assalariats 353.732 57,1 1.823.250 55,5

1-9 232.148 37,4 1.313.619 40,0

10-49 25.721 4,1 120.711 3,7

50-199 5.540 0,9 19.214 0,6

200 o més 2.349 0,4 5.552 0,2

Persones físiques 315.917 50,9 1.747.159 53,2

Societats anònimes 20.573 3,3 81.954 2,4

Societats limitades 223.444 36,1 1.162.254 35,4

Altres 59.556 9,6 290.979 8,8

Empreses amb seu social a Catalunya 608.981 98,3

Fon: Idescat.

001-548 ponenciasEIX5.indd   423 24/07/2018   10:24:36



424

El treball d’avui, l’economia del demà

Establiments a Catalunya. 2017  
Per sector d’activitat i nombre d’assalariats de l’establiment

0 1–9 10–49 50–199 200–249 ≥250 Total

Total 392.918 253.053 31.878 5.282 318 841 684.290

Indústria 16.403 18.308 5.629 1.170 79 174 41.763

Construcció 53.453 24.021 2.276 178 9 31 79.968

Serveis 323.062 210.724 23.973 3.934 230 636 562.559

Font: Idescat.

Contrasten les dades de la realitat empresarial catalana i espanyola amb la rea-
litat del nostre entorn. Si agafem les dades del 2015 (Eurostat), a Espanya les 
empreses amb més de 10 treballadors representen el 3,8% del total, una xifra 
per sota de la mitjana de la zona euro, 5,7% i allunyada d’Alemanya, on el 12,5% 
de les empreses ocupen més de 10 persones. Una xifra més propera a les de 
França, 4,6%, i Itàlia, 4,1%. Lluny de Suècia i Finlàndia, on les empreses amb més 
de 10 treballadors representen l’11,5% i el 6,7%.

Una realitat més evident quan fem la comparativa d’empreses d’1 a 4 treballa-
dors, on Espanya té el 34,0% d’establiments mentre que a França és el 23,1% a 
Itàlia el 27,1 i a Alemanya el 29,0%.

La dimensió empresarial és un condicionant, en termes d’inversió i d’innovació, 
però també pel que fa a la gestió de recursos humans, formació continuada, 
incentius, promocions, etc.

Però tant la dimensió com l’estructura ocupacional estan condicionades per la 
pròpia estructura sectorial de l’economia del país. Així cal que tinguem present 
la composició del PIB i la seva evolució els darrers anys.

PIB oferta i demanda. Preus corrents 2007-2016 Catalunya

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

PIB oferta

Agricultura 1.804 1.822 1.857 1.950 1.771 1.837 1.825 1.999 1.969 2.048

Indústria 42.672 41.075 39.394 37.851 37.369 38.548 38.195 36.188 40.804 40.546

Ind. manufacturera 35.744 34.380 32.906 31.271 31.085 32.627 32.452 30.465 35.590 35.984

Construcció 9.653 9.264 9.128 9.218 10.779 13.918 16.293 21.316 22.720 22.305
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2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Serveis 151.421 145.983 141.260 138.583 138.926 140.179 137.636 136.137 135.344 127.835

Comerç, transport i 
hostaleria

52.905 51.772 50.223 50.306 50.419 50.173 49.774 48.812 48.857 46.750

Act. immobiliàries, 
professionals i 
altres

69.072 65.952 63.785 61.295 61.570 62.431 60.210 60.187 60.780 57.699

Adm. pública, 
educació, sanitat i 
serveis socials

29.444 28.259 27.252 26.982 26.938 27.576 27.653 27.138 25.707 23.386

Valor afegit brut 205.550 198.143 191.639 187.601 188.846 194.483 193.949 195.640 200.838 192.733

Impostos nets 
sobre productes

18.079 17.498 16.379 15.597 15.011 15.234 15.843 12.475 16.084 19.658

Producte interior 
brut

223.629 215.641 208.018 203.198 203.856 209.716 209.792 208.115 216.922 212.391

PIB demanda

Demanda interna 196.616 189.911 181.616 177.662 183.829 191.118 194.712 195.915 209.685 205.664

Consum de les llars 121.449 118.176 114.235 111.596 114.317 115.228 113.859 111.997 117.445 114.653

Consum de les 
adm. públiques (1)

34.998 34.032 32.069 32.077 32.760 34.854 35.569 35.451 32.709 29.674

Formació bruta 
capital (2)

40.169 37.703 35.311 33.989 36.752 41.036 45.284 48.468 59.531 61.338

FBCF (béns 
d’equipament i 
altres actius)

24.940 23.721 22.150 20.939 21.564 22.148 23.060 22.284 25.736 25.658

FBCF (construcció) 14.443 13.508 12.848 13.129 14.834 18.659 21.820 25.123 32.901 34.499

Saldo amb 
l’exterior (3)

27.012 25.730 26.402 25.536 20.027 18.598 15.080 12.200 7.237 6.726

Saldo 
amb estranger

12.901 12.650 11.035 12.940 10.207 5.046 1.193 1.088 -6.303 -10.972

Exportacions totals 
amb l’estranger

84.668 81.910 77.583 75.112 73.578 69.556 62.441 55.052 65.416 64.427

Exportacions de 
béns i serveis

73.532 71.181 66.933 64.757 63.932 60.526 53.938 46.979 56.704 55.734
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2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Consum dels 
estrangers en el 
territori

11.136 10.729 10.650 10.355 9.645 9.030 8.503 8.073 8.712 8.693

Importacions 
totals amb 
l’estranger

71.767 69.261 66.549 62.172 63.371 64.510 61.248 53.964 71.719 75.399

Importacions de 
béns i serveis

68.813 66.720 64.160 59.867 61.127 62.467 59.063 51.910 69.169 72.723

Consum dels 
residents a 
l’estranger

2.954 2.540 2.388 2.305 2.244 2.043 2.185 2.054 2.550 2.676

Producte interior 
brut

223.629 215.641 208.018 203.198 203.856 209.716 209.792 208.115 216.922 212.391

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010. Unitats: Milions d’euros. 
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les 
llars. (2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i 
la variació d’existències. (3) Inclou el saldo amb l’estranger i amb la resta d’Espanya.

El pes del sector industrial a Catalunya el 2016 era del 20,7, front al 73,6 del sec-
tor serveis i el 4,5 de la construcció. Una composició sectorial que la crisi ha fet 
canviar de manera significativa en el sector de la construcció, que el 2007 va 
arribar a l’11,5, sobredimensionat per la dinàmica del sector immobiliari que va 
inflar la bombolla que va explotar amb la fallida del sistema financer. Però 
aquests anys no s’han aprofitat per donar un major impuls al sector industrial, 
que ha continuat perdent pes, passa del 21,03% al 20,7%, que guanya el sector 
serveis que arriba al 73,6, quan el 2007 representava el 66,3, en bona part em-
pès pel sector turístic.

Ocupació a la indústria (% del total ocupacions)

2007 2017

Espanya 29 19

Alemanya 30 28

França 23 21

Itàlia 30 27

Font: Banc Mundial.
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L’economia catalana, i espanyola, han estat creixent des del 2014 per sobre 
de la mitjana europea. En bona part perquè va caure més els anys 2012 i 2013 
i, per tant, té més recorregut per assolir els nivells de producció de béns i 
serveis previs a la recessió. Diferents causes expliquen l’inici de la recupera-
ció i són majoritàriament exògenes: la caiguda del preu del petroli, la políti-
ca monetària expansiva del BCE, la devaluació del € i els baixos tipus d’inte-
rès i una política fiscal més expansiva, gràcies a la menor pressió sobre el 
dèficit públic, i el bon comportament del sector turístic. No han estat les re-
formes aplicades, en especial la laboral, ni les polítiques d’austeritat imposa-
des, les que han contribuït a la recuperació, i això fa que aquesta sigui insufi-
cient, fràgil i inestable, molt dependent de les amenaces que representen 
canvis en els tipus d’interès del BCE, dels preus del petroli o de la geopolítica 
global.

El creixement de l’economia, important i continuat des del 2014, com veu-
rem més endavant, es trasllada també a l’ocupació, que augmenta, tot i que 
lentament, sense assolir encara els nivells previs a la crisi. En aquesta situa-
ció podem observar les febleses de l’estructura ocupacional i del seu marc 
regulatori per consolidar un procés de creixement sòlid, que comporti, a 
més de la millora de la qualitat de vida i de treball de la immensa majoria de 
la societat, un canvi en les tendències de creixement que permetin moder-
nitzar l’estructura econòmica i empresarial del país en un context econòmic 
global impactat pels canvis que han de provocar l’acceleració tecnològica i 
els reptes climàtics.

2.  La recuperació de l’ocupació.  
Quantitat i qualitat

L’economia catalana està en procés de recuperació. La crisi iniciada el 2007 té 
el seu punt d’inflexió el 2013, quan l’economia toca fons i inicia un procés de 
recuperació continuat des del 2014. Tot i que les dades socials encara consta-
ten els efectes de la crisi i la gestió realitzada (en termes de pobresa i desigual-
tat), l’ocupació s’està recuperant en paral·lel als indicadors positius de l’activi-
tat econòmica.

001-548 ponenciasEIX5.indd   427 24/07/2018   10:24:36



428

El treball d’avui, l’economia del demà

2007 2013 2016

CAT ESP UE15 CAT ESP UE CAT ESP UE

Població Total 7.298 45.668 7.478 46.727 7.448 46.445

Pobl. Edat Treb. 16/64 4.758

Població Activa 3.824 22.426 3.863 23.190 3.782 22.741

Població Ocupada 3.576 20.579 2.969 17.139 3.275 18.824

- Agricultura 53

- Indústria 581

- Construcció 185

- Serveis 2.383

Aturada 247 1.846 893 6.051 507 3.916

Creix. PIB1 -0,5 1,1 0,4 -1,0 -1,7 0,2 3,5 3,3 1,9

Taxa Activitat 77,5 71,8 71,9 79,1 74,3 73,2 78,8 74,2 73,8

Taxa Ocupació 72,4 65,8 66,8 60,7 54,8 65,0 66,4 59,5 67,0

Taxa Atur 6,5 8,3 7,0 23,2 26,2 11,2 15,8 19,7 9’2

Temporalitat 23,7 31,6 14,9 18,6 23,1 13,6 21,3 26,1 14,2

Parcialitat 11,6 11,6 20.8 15,3 15,8 23,7 14,2 15,2 23,8

Parcialitat No Voluntària 27,0 32,8 20,8 57,3 62,6 27,3 57,6 61,3 25,8

Font: Eurobaròmetre social de Catalunya. 1 2008.

Però encara distem d’assolir les xifres d’ocupació del 2007, quan la població ocu-
pada era de 3.576.000 persones i la taxa d’atur estava en el 6,5%, una situació de 
pràctica plena ocupació. Del 2007 al 2013, el nombre de persones desocupades 
augmentà en més de 650.000 persones. Aquests tres anys de creixement de 
l’economia ja n’hem recuperat més de la meitat, però, de seguir el ritme actual, 
no podem preveure assolir els nivells d’ocupació fins d’ací tres o quatre anys.

Però l’ocupació que s’està creant és de baixa qualitat, evidencia les pròpies feble-
ses de l’economia i l’empresa. No sembla que l’estructura ocupacional ni el marc 
de relacions laborals siguin els més adients per fer front als reptes que s’albiren.

L’European Trade Union Institute ha publicat, el passat agost, el seu informe 
sobre la qualitat de l’ocupació en els 28 països de la Unió Europea (“Bad Jobs” 
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recovery? European Job Quality Index 2005- 2015). Aquest informe utilitza un 
seguit d’indicadors (1) salaris, (2) formes de feina i seguretat laboral, (3) temps 
de treball i equilibri treball-vida, (4) condicions de treball, (5) habilitats i desen-
volupament en la carrera laboral, i (6) representació sindical amb els quals ela-
bora un índex de qualitat del treball. Espanya apareix a la cua de la UE-28, no-
més per davant de Romania i Grècia i darrera de Polònia i Hongria, amb una 
puntuació de 3 sobre 10, lluny dels valors assolits pels països nòrdics que tenen 
les puntuacions més altes (Suècia, 7,5; Finlàndia 8, i Dinamarca, 9).

La valoració global és extensible a la realitat laboral de Catalunya, atès el paral-
lelisme de la seva estructura d’ocupació amb la de l’estat. Tot i mantenir Cata-
lunya un millor posicionament que el conjunt de l’estat en totes les variables 
ocupacionals (taxes d’activitat, ocupació i atur, temporalitat i parcialitat, sala-
ris), aquestes segueixen les mateixes tendències (i intensitat en les variacions 
cícliques), atès l’alt nivell d’integració econòmica i productiva de l’economia 
catalana i espanyola. En qualsevol cas, constatem la distància en relació amb 
els estàndards europeus als quals volem tendir.

Població ocupada a Catalunya per grups d’edat

2017 1999

Valor % Valor %

De 16 a 19 anys 26,1 0,7 6,0 70,7 2,6 13,3

De 20 a 24 anys 176,9 5,3 285,0 10,7

De 25 a 29 anys 300,7 9,1 50,9 416,0 15,6 56,2

De 30 a 34 anys 356,5 11,0 397,4 14,7

De 35 a 39 anys 470,7 14,2 358,8 13,4

De 40 a 44 anys 551,5 16,6 335,1 12,5

De 45 a 49 anys 475,9 14,3 43,0 286,1 10,7 30,1

De 50 a 54 anys 429,3 12,9 248,1 9,3

De 55 a 59 anys 322,6 9,7 168,0 6,3

De 60 a 64 anys 174,5 5,2 82,7 3,1

De 65 anys i més 31,5 0,9 18,0 0,7

Total 3.316,2 100 2.665,9 100
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2.1. L’atur. Flexibilitat i desprotecció

L’atur és, des de meitats de la dècada dels 80 del passat segle, el principal pro-
blema de l’economia catalana. L’any 2017 l’hem acabat amb una taxa d’atur del 
12,3% i 479.000 persones desocupades, 79.000 menys que fa un any. D’aque-
lles, 414.000 havien treballat abans i 64.000 busquen feina per primera vega-
da. El 2013 la taxa d’atur era el doble (23%).

En analitzar les dades d’atur, observem diverses realitats que expliquen dèfi-
cits de funcionament del mercat de treball, sigui dels serveis públics d’ocupa-
ció o de les polítiques de protecció. Dèficits que acaben impactant en les per-
sones i en la seva qualitat de vida, però que comporten costos econòmics i 
socials afegits en termes de despesa social associada o desaprofitament d’in-
versions en educació i formació entre d’altres.

Veiem algunes dades:

– 235.000 persones (la meitat del total) porten més d’un any a la recerca 
de feina

• 217.000 fa més d’un any que van deixar la darrera ocupació;

– d’aquelles, 157.000 ja fa més de dos anys que es troben en aquesta situa-
ció;

– del total de 479.000 persones en situació d’atur, només 125.000 reben 
subsidi o prestació,

– més de 350.000 persones desocupades no tenen accés a cap font d’in-
gressos;

– 177.600 persones desocupades viuen en habitatges on tots els actius es-
tan desocupats

– i en més de 400.000 llars familiars hi habita més d’un desocupat.

Aquesta realitat mostra que l’estructura econòmica del país no és capaç d’ocu-
par el capital humà disponible d’una manera eficient, amb els problemes que 
genera tant a nivell econòmic i social com personal.
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Taxa d’atur Catalunya 4t T 2017 i Variació interanual

Taxa % Valor absoluta % trimestre % acumulat

Atur 12,63 479,2 -79,2 -14,2 -14,6

Per sexe:

Homes 11,85 236,5 -38,5 -14,0 -14,2

Dones 13,49 242,8 -40,8 -14,4 -14,9

Per grups d’edat:

De 16 a 24 anys 28,95 82,7 -1,8 -2,1 -6,5

De 25 a 54 anys 10,87 315,2 -75,3 -19,3 -17,8

De 55 anys i més 13,32 81,3 -2,1 -2,6 -7,4

En milers

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta de població activa de l’INE.

Si en els moments de crisi econòmica la destrucció d’ocupació ha estat molt 
elevada, en els moments de represa econòmica hem estat capaços de crear 
gran quantitat de llocs de treball. Totes les accions de política econòmica dels 
darrers trenta anys han tingut com a finalitat la creació de llocs de treball, però 
ho han fet amb polítiques més preocupades per l’increment quantitatiu de 
l’ocupació, que no pas per la qualitat del treball que es crea. No s’han “dirigit” 
els processos de creació d’ocupació a partir de la utilització del capital humà 
disponible i la qualificació associada, ni de l’incentiu a la modernització em-
presarial i la innovació tecnològica i productiva.

L’any 1984 es produeix la 1a modificació de l’Estatut dels Treballadors (aprovat 
l’any 1980). És la primera reforma laboral que es justifica, com han continuat 
fent les següents, per la necessitat de crear ocupació. Generalitza la contracta-
ció temporal i introdueix major flexibilitat de les condicions laborals. Posterior-
ment assistim el 1988 a la pretensió d’imposar el Pla d’ocupació juvenil, el 1992 
a la modificació de la durada i quantia de les prestacions per desocupació, el 
1994 a la legalització de les ETT i segueixen successives reformes en relació 
amb la reforma del temps parcial, introducció de modificacions als contractes 
de formació i pràctiques, rebaixes de cotitzacions socials, augment de les cau-
ses per l’acomiadament objectiu, introducció de limitacions per l’accés a la 
prestació per desocupació i supressió dels salaris de tramitació, etc., fins arri-
bar a les darreres reformes laborals del 2011 i 2012 que han flexibilitat més la 
contractació, descausalitzant i facilitant l’extinció contractual, interferint 
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l’equilibri de les relacions laborals entre empresaris i representants dels treba-
lladors i treballadores i devaluant el dret a la negociació col·lectiva.

2.1.1. La flexibilitat externa, l’opció per adequar-se als canvis

La lògica ha estat sempre la mateixa: flexibilitzar les relacions laborals amb la 
justificació de la necessitat d’impulsar els processos de creació d’ocupació. El 
resultat és que el marc laboral ha permès en els anys de creixement econòmic 
importants processos de creació d’ocupació i, per contra, una gran destrucció 
d’ocupació en els anys de crisi. Si el 1984 Catalunya tenia una població ocupada 
d’1.797.000 persones, el 2017 és de 3.316.000, s’ha pràcticament doblat. Du-
rant el període 1995-2016, mentre la UE-15 la població ocupada passa de 146,8 
milions de persones a 174,2, amb un creixement del 18,6%, Espanya ho fa de 
12,3 milions a 18,1 i Catalunya de 2,1 milions a 3,2, el 47,1% i el 52,3% respectiva-
ment (dades d’Eurostat).

Som els primers quant a creació d’ocupació, però també tenim el lideratge en 
la seva destrucció, amb xifres d’escàndol durant els cicles recessius. Si el 2007 
la taxa d’atur de la UE-15 era del 7%, a Espanya del 8,3 i a Catalunya del 6,5%, el 
2013 la UE-15 arriba al 10,6% de taxa d’atur, mentre que Espanya ja s’ha enfilat al 
26,1%, el segon país amb taxa d’atur més elevada després de Grècia, i Catalunya 
assoleix el 23%. Si desagreguem les dades, s’observa la distància amb països del 
nostre entorn més proper, on les greus asimetries en l’estructura ocupacional 
només s’expliquen per la diferència del models econòmic-productius amb els 
que suporten el seu creixement (les taxes d’atur l’any 2013 van ser a França del 
10,0%, a Itàlia del 12,3%, a Àustria del 5,4%, a Alemanya del 5,3%...).

L’increment de l’atur al nostre país, com a resultat de la crisi i les polítiques 
amb les quals s’ha gestionat, ha sigut molt més accentuat. L’ajust de l’econo-
mia es produeix principalment via acomiadaments i no modificant les condici-
ons de treball. Precisament un dels factors que més contribueix a la gran des-
trucció d’ocupació com a primer impacte de resposta a la crisi és el recurs a la 
temporalitat en la contractació que s’ha fomentat com a factor per impulsar 
l’augment de l’ocupació quan estem en fase de creixement.

És la contractació temporal la via que s’utilitza per adequar-se als canvis. Flexi-
bilitat interna contraposada a la flexibilitat interna. Un model que sembla que 
no ha canviat, ja que el procés de recuperació econòmica de nou ens porta al 
creixement de la temporalitat, tal com veurem més endavant i s’observa en el 
quadre següent.

001-548 ponenciasEIX5.indd   432 24/07/2018   10:24:36



433

Joan Carles Gallego

Població ocupada assalariada amb contracte temporal

2007 2013 2017

Homes 372,1 237,2 275,0

Dones 341,7 232,2 325,4

Total 713,8 469,4 600,4

Font: Idescat, a partir de dades de l’enquesta de població activa de l’INE.

Aquesta realitat que s’explica no pot ser fruit d’un excés de rigidesa del mercat 
laboral, argument utilitzat per justificar les diverses reformes laborals flexibilit-
zadores, orientades a la devaluació contractual i salarial fonamentalment, sinó 
precisament per un model productiu de baix valor afegit. S’opta per utilitzar 
com avantatge competitiu el baix cost de la mà d’obra, gràcies a un marc nor-
matiu extremadament flexible pel que fa a l’entrada i sortida del mercat de 
treball, com evidencien els canvis que pateix l’ocupació, alt creixement en els 
moments d’auge i brutal destrucció en els moments vall.

Aquesta és una política laboral que desincentiva la modernització empresarial. 
No estimula la inversió en innovació tècnica i organitzativa, el que comporta 
importants efectes associats, en termes d’abandó escolar, de fluxos migrato-
ris, de subocupació, etc.

Per adequar-se als canvis que impacten en l’entorn empresarial, s’opta per la 
flexibilitat externa, via acomiadament i externalitzacions, abans que per la in-
terna, que comporta adaptar jornades i temps de treball, utilitzar la formació, 
promoure la polivalència i la mobilitat. En un cas es promou la vulnerabilitat i la 
precarietat dels treballadors, front a l’aposta per contractualitzar les relacions 
laborals i fer compatible les necessitats empresarials amb les necessitats per-
sonals.
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Flexibilitat

Externa Acomiadament
Contractació

Externalització
Subcontractació

Vulnerabilitat, precarietat i rotativitat

Interna Jornada laboral, temps de 
treball
Mobilitat funcional, geogràfica
Intensitat de les tasques

Qualificació
Equips de treball i Polivalència
Salari variable

Contractualització vs. discrecionalitat unilateralitat.
Adaptabilitat a les necessitats de l’empresa vs. adequació dels canvis a les situacions 
personals

L’aposta de les diferents reformes laborals ha estat aquesta, augmentar la fle-
xibilitat externa front a la interna. Les facilitats per a l’acomiadament i l’ús abu-
siu, i molts cops antieconòmic, de l’externalització i la subcontractació, produ-
eix com a resultat atur en els moments de crisi i fort repunt de la contractació 
en els moments d’auge. Una ocupació que cada cop és més precària i consoli-
da un model de baix valor afegit.

Empreses que han aplicat mesures de flexibilitat interna. % s/total 
d’empreses

Font: Encuesta anual laboral 2016. Resumen de resultados. Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.
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Empreses segons les mesures de flexibilitat interna aplicades.  
% sobre el total d’empreses

2013 2016

Canvis tipus de jornada en contracte 17,6 15,7

Jornada laboral 8,0 12,3

Sistema remuneracions i salari 6,8 3,1

Mobilitat geogràfica 2,5 2,6

Mobilitat funcional 1,8 2,4

Font: Encuesta anual laboral 2016 y 2013. Resumen de resultados. Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

Empreses que han aplicat altre tipus de mesures. % sobre el total d’empreses

2013 2016

No renovació contractes temporals 39,3 9,2

Acomiadaments 25,8 17,2

Reducció costos no laborals (excepte inversions) 16,9 17,9

Reducció d’inversions 12,4 10,5

Font: Encuesta anual laboral 2016 y 2013. Resumen de resultados. Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

Entre el 2008 i el 2012 mentre la jornada mitjana per ocupat va reduir-se l’1,6% a 
la zona euro, a Espanya va augmentar un 1,4%. Una situació que és l’excepció a 
la zona euro ja que només Portugal, Eslovènia i Eslovàquia tenen augments de 
jornada mitjana del conjunt de països de la zona euro. Si la jornada hagués evo-
lucionat igual a Espanya que a la zona euro, la destrucció d’ocupació hagués 
estat menor. Hi ha estudis al respecte que, com el de la Secretaria General 
d’Economia de la Junta d’Andalusia, que consideren que s’hagués evitat la pèr-
dua de 540.000 llocs de treball, o de 720.000 si es té en compte el nombre 
d’hores efectivament treballades.

2.1.2. Formació i qualificació

Qualificació i ocupació tenen relació directa, a major formació i qualificació, 
major ocupació. Totes les dades corroboren aquesta relació, especialment 
quan observem la composició de l’atur, on a major qualificació menor impacte 
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de l’atur. El quadre de demandants d’ocupació per nivell formatiu així ho cor-
robora.

Demandants aturats segons nivell formatiu i sexe 2016

Nivell formatiu Total demandants aturats % Total Homes Dones

Sense estudis/No acreditats 326.445 8,82 152.614 173.831

Estudis primaris 202.377 5,47 92.959 109.418

ESO sense titulació 957.756 25,86 486.546 471.210

ESO amb titulació 1.048.589 28,32 476.514 572.075

Batxillerat i equivalent 314.023 8,48 132.346 181.677

Grau mitjà FP 266.478 7,20 98.257 168.221

Grau superior FP 235.261 6,35 87.464 147.797

Univ. cicle mitjà 122.532 3,31 36.214 86.318

Univ. Segon cicle 163.733 4,42 56.561 107.172

E.E.E. Superior 58.515 1,58 20.138 38.377

Altres titulacions 7.125 0,19 2.639 4.486

Indeterminat 140 0,00 50 90

Total 3.702.974 100,00 1.642.302 2.060.672

Font: Observatorio de las ocupaciones. SEPPE, dades 2016.

De la mateixa manera que la formació impacta en la taxa d’ocupació:

Taxa d’ocupació per grup d’edat (15-34 anys), nivell educatiu assolit i 3 anys 
després de la sortida del sistema educatiu

total Preprimària, Primària i 
secundària obligatòria

2n cicle secundària i 
secundària no superior

Ensenyament 
superior

UE-27 72,9 41,8 69,3 81,8

Alemanya 80,2 36,9 80,5 90,0

França 70,2 35,9 49,0 67,9

Itàlia 59.2 35,3 62,5 80,7

Espanya 59,8 33,0 53,3 63,3

Font: Eurostat.

001-548 ponenciasEIX5.indd   436 24/07/2018   10:24:37



437

Joan Carles Gallego

Però el problema del nostre mercat de treball és la inadequació de la formació 
disponible amb la formació demandada, el que genera problemes com el de la 
subocupació que, al marge de la ineficiència general del sistema productiu, 
provoca altres problemes, tant personals, de qui veu frustrades les seves ex-
pectatives, com socials, que justifiquen l’abandó escolar prematur, ja que des-
incentiva socialment, la formació i la qualificació.

Nivell de formació assolit per la població ocupada

Catalunya Esp.1 UE-151

valor % % %

Analfabets i educació primària 213,7 6,4 42,6 28,6

Educació secundària 1a etapa 849,4 25,6

Educació secundària 2a etapa 747,5 22,5 24.7 42,8

Educació superior 1.505,6 45.4 32,7 28,6

Total 3.316,2 100,0 100,0 100,0

Font: Idescat, a partir de dades de l’enquesta de població activa de l’INE. 4t.Trim 2017. 1 

Font Eurostat, any 2016. Dades en milers.

Nivell de formació assolit/Temps treballat sense interrupció en l’ocupació 
actual

Analf. i Primària Secundària Superior Total

Valor % Valor % Valor % Valor %

11 mesos i menys 43,5 20,3 301,1 18,8 202,6 13,4 547,2 16,5

D’1 a 3 anys 35,9 16,8 262,8 16,4 261,0 17,3 559,8 16,7

3 anys i més 134,3 62,8 1.032,9 64,7 1.042,0 69,2 2.209,2 66,6

Total 213,7 100,0 1.596,9 100,0 1.505,6 100,0 3.316,2 100,0

2.1.3. Atur i desprotecció

Les prestacions d’atur tenen per objecte la protecció de les persones que han 
perdut la seva feina o se’ls aplica una reducció de jornada i la part correspo-
nent de la reducció de salari.
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En el quadre, inclòs en la memòria socioeconòmica de Catalunya 2016 elabora-
da pel CTESC, observem l’evolució de les persones beneficiàries de prestacions 
d’atur a Catalunya i Espanya 2007-2016.

199.761 267.600 
416.987 463.569 431.847 

432.750 
411.513 359.878 304.197 266.548 

1.421.480 

1.814.632 

2.681.223 

3.042.734 
2.845.652 

2.942.061 
2.865.153 

2.542.977 
2.224.172 

2.010.245 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Catalunya 
Espanya 

Unitats: persones. Nota: mitjana anual. Font: elaboració CTESC, a partir del servei Públic 
d’Ocupació Estatal.

Pel que fa al nivell de cobertura, l’any 2016 ha estat del 60,5%, 0,2% menys que 
l’any anterior. Es manté la tendència descendent iniciada l’any 2010. A l’estat la 
taxa de cobertura ha estat del 55,1%, 0,7 % menys que l’any anterior. De les 
266.548 de persones beneficiàries de prestacions d’atur de mitjana anual l’any 
2016, el 47% són d’una prestació del nivell contributiu (125.256 persones) i la 
resta, el 53%, d’una prestació no contributiva.

Taxa de cobertura (beneficiaris de prestacions/aturats registrats amb 
experiència laboral) %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Catalunya 85,9 84,6 85,6 76,4 71,8 67,9 64,2 60,7 60,5

Espanya 73,4 75,4 78,4 70,7 65,9 62,3 58,9 55,8 55,1

Font: Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

La baixada de la taxa de cobertura és resultat directe de les modificacions nor-
matives que dificultaven l’accés a les prestacions i en disminuïen duració i 
quantia. La reforma laboral del 2012 va tenir un fort impacte negatiu en reduir 
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les prestacions contributives i assistencials (subsidis per a majors de 52 anys, 
avui 55). No només disminueix el nombre de perceptors, també disminueix el 
total de la despesa en prestacions d’atur, tant a Catalunya com a Espanya. Si el 
2010, en el moment on la taxa de cobertura va arribar a un nivell màxim, la des-
pesa va ser 32.237,9 milions d’€ a Espanya i 5.708,2 a Catalunya, el 2013, quan el 
volum de persones desocupades va assolir el màxim, va caure a 29.805,1 i 
4.855,1. El 2016 la despesa en prestacions cau a 18.638,1 a Espanya i 2.836,9 a 
Catalunya, xifra inferior a la destinada el 2008 quan el nombre de persones re-
gistrades com aturades era encara inferior a l’actual.

Sens dubte la caiguda de la taxa de cobertura incideix greument sobre la quali-
tat de vida de les persones i és un factor que contribueix al creixement de la 
pobresa i la desigualtat aquests darrers anys (el 2016 en el 14,8% de les llars hi 
convivien ocupats i persones en situació d’atur; i, en el 8,6% de llars, tots els 
membres actius estaven desocupats). Sota l’argument que la protecció d’atur 
desincentiva la recerca activa d’ocupació s’han promogut mesures per dificul-
tar-ne l’accés. La realitat mostra que les persones que romanen en situació 
d’atur no és per l’existència de protecció, sinó per la manca d’ofertes adequa-
des o la seva inexistència. Hi ha un seguit de factors que incideixen en què un 
bon nombre de persones tinguin dificultats per a la reinserció laboral, siguin 
formatives, disponibilitat a la mobilitat geogràfica o d’altre tipus, que són en 
definitiva sobre les que cal actuar a través de les polítiques actives d’ocupació.

Cal constatar també que en les dades d’atur registrat hi ha una forta presència 
de l’atur de llarga durada, que el 2016 superava el 58% del total de persones en 
situació d’atur. Especialment preocupant la situació de les persones majors de 
45 anys, que tenen majors dificultats d’incorporar-se a l’ocupació en ser en 
moltes ocasions rebutjades per motius d’edat. El 2016, la taxa d’atur dels ma-
jors de 55 anys és superior a la que es troben entre 35 i 54 anys.

És en el marc de l’augment de la desprotecció d’atur i de l’augment de la po-
bresa que s’ha obert el debat de la renda garantida de ciutadania, que, final-
ment, el Parlament de Catalunya va aprovar i caldrà avaluar d’ací un temps el 
seu funcionament i resultat. Una prestació que vol garantir, com a dret subjec-
tiu, uns mínims ingressos a qui estigui en situació de necessitat i desocupació i 
que ha d’anar acompanyada de mesures específiques d’inserció. Aquesta me-
sura s’inscriu en els debats que es van generalitzant en relació amb les rendes 
bàsiques universals, rendes garantides i fórmules similars, que volen donar res-
posta a un futur d’atur estructural que hi ha qui profetitza lligat a la digitalitza-
ció i robotització de la societat.
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2.2. La Contractació. Temporalitat i Parcialitat. Precarietat

L’any 2017 es formalitzen a Catalunya més de tres milions de contractes, un 
6,7% més que el 2016. El 87% dels nous contractes són temporals. El 60% ho són 
a temps complet i el 40% a temps parcial. La contractació augmenta més en els 
homes (7,4%) que en les dones (6%). El 80% dels contractes es formalitzen amb 
menors de 45 anys. El 21,4% dels contractes es formalitzen amb persones de 
nacionalitat estrangera. El 13% de la contractació es fa al sector industrial, que 
creix el 7,5% respecte al 2016.

El pes de la contractació indefinida té un tendència creixent des del 2014, ha-
vent assolit el 12,9% del total de contractes formalitzats el 2017, la tercera part 
dels quals corresponen a contractes temporals convertits en indefinits. El que 
fa que el contracte ordinari indefinit només representi el 8,4% del total de la 
contractació.

Contractació laboral a Catalunya

2016 2017 Variació 
Interanual

Valor % Valor % Valor %

Total indefinits 376.034 12,6% 411.539 12,9% 35.505 9,4%

Total temporals 2.610.524 87,4% 2.775.620 87,1% 165.096 6,3%

Total contractes 2.986.558 100,0% 3.187.159 100,0% 200.601 6,7%

Durada Temporals Valor % Valor % Valor %

Inferior o igual a 1 mes 1.074.758 41,2% 1.145.339 41,3% 70.581 6,6%

Més d’1 i fins a 3 mesos 306.400 11,7% 324.727 11,7% 18.327 6,0%

Més de 3 fins a 6 
mesos

247.272 9,5% 272.471 9,8% 25.199 10,2%

Més de 6 fins 12 mesos 78.636 3,0% 82.962 3,0% 4.326 5,5%

De 12 a 24 mesos 4.230 0,2% 4.067 0,2% -163 -3,85

Més de 24 mesos 9.842 0,4% 10.746 0,4% 904 9,2%

Indeterminada 889.385 34,1% 935.308 33,7% 45.923 5,2%

Total temporals 2.610.524 100,0% 2.775.620 100,0% 165.096 6,3%

Font: Observatori del Treball i Model Productiu, a partir de les dades del SOC i del Servei 
Públic d’Ocupació Estatal.
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Pel que fa a l’edat de les contractacions, per als menors de 29 anys la contrac-
tació ordinària indefinida representa el 7,2% del total dels contractes formalit-
zats, mentre que el grup de 30 a 44 anys representa el 9,4%. En ambdós grups 
el pes principal és la contractació eventual per circumstàncies de la producció 
(per sobre del 40%) seguit del d’obra i servei. En el grup de majors de 45 anys, 
el contracte més utilitzat és el d’Obra i servei (36,5%) juntament amb el de cir-
cumstàncies de la producció (36,0%).

Població ocupada assalariada amb contracte temporal

2007 2013 2017

Homes 372,1 237,2 275,0

Dones 341,7 232,2 325,4

Total 713,8 469,4 600,4

Font: Idescat, a partir de dades de l’enquesta de població activa de l’INE.

Taxa temporalitat 2016

Dona Home Nacional Estranger Total Var. T % 2015/16

16-24 66,1 70,0 68,3 66,9 68,1 8,2

25-34 29,3 31,7 29,8 33,2 30,5 1,6

35-54 16,2 15,0 14,2 25,3 15,6 0,6

55-64 8,5 8,8 7,8 25,2 8,6 2,4

Total 21,2 21,3 19,7 30,9 21,3 1,5

Esp. 26,1

UE-15 14,2

UE-28 14,2

Font: Idescat, a partir de dades de l’enquesta de població activa de l’INE.

Pel que fa als sectors d’activitat, el gruix de la nova contractació del 2017 es 
concentra al sector serveis, amb el 80%, seguit de la indústria amb el 13,1%, que-
dant la construcció i l’agricultura amb un pes menor, 4,5% i 2,8% respectiva-
ment. Pel que fa a l’any anterior, amb un creixement total de la contractació 
del 6,7%, la indústria augmenta amb més força, amb un 7,5%, seguida de serveis 
amb el 6,7%, construcció el 5,3% i agricultura el 4,5%.
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Entrades a l’ocupació

4/07
1T08

1T 08
2T08

2T 08
3T 08

3/ 08
4T08

4/ 16
1T 17

1/17
2/17

2T 17
3T 17

3T 17
4T 17

Agricultura 0,3 2,8 2,3 3,2 3,3 3,1 2,5 2,8

Indústria 14,9 10,6 11,3 12,3 19,0 12,9 10,6 13,8

Construcció 11,7 10,3 15,6 16,9 7,8 5,5 4,4 8,3

Serveis 73,2 76,3 70,8 67,6 70,0 78,4 82,6 75,1

Indefinit 38,2 33,0 18,6 25,7 16,1 19,3 11,0 15,3

Temporal 61,8 67,0 81,4 74,3 83,9 80,7 89,0 84,7

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del SOC i del Servei 
Públic d’Ocupació Estatal.

Pel que fa a la contractació per divisió d’activitats, són els serveis de menjars i 
begudes, 11,6%, el comerç al detall (excepte vehicles de motor), 7,8%, les activi-
tats sanitàries 7,6% i els serveis d’allotjament (5%) on es formalitzen més con-
tractes.

Per grups ocupacionals, les ocupacions més contractades el 2017 són: peons 
d’indústries manufactureres (11,9%), cambrers assalariats (9,7%) i personal de 
neteja, oficines, hotels i d’altres (6,2%).

Com veiem són sectors i ocupacions de baix valor afegit, que justifiquen clara-
ment la baixa qualitat de l’ocupació que s’ofereix. Una tendència que retroali-
menta els dèficits estructurals de l’economia.
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Evolució i pes del VAB per sectors econòmics 2016

% de variació Pes sobre el total (%)

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 10,1 0,9

Indústria 4,0 20,8

Indústria manufacturera 4,2 17,4

Construcció 3,2 4,7

Serveis 3,1 73,7

Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles; 
transport i emmagatzematge, i

2,2 25,7

Informació i comunicacions 8,1 3,7

Activitats financeres i d’assegurances -2,0 3,6

Activitats immobiliàries 1,6 11,4

Activitats professionals, científiques i tècniques; activitats 
administratives, i serveis

8,9 10,8

Administració pública, educació, sanitat i serveis socials 2,8 14,3

Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment, i altres 
serveis

0,7 4,1

VAB 3,4 100,0

Font: Idescat.

Temporalitat i elevada rotativitat en el treball estan associades. Amb dades del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la durada mitjana dels contractes 
passa de 78,6 dies el 2007 a 62,87 el 2011 i a 50,58 el 2016.

Aquesta tendència sembla consolidada. La taxa de temporalitat torna a situ-
ar-se en els nivells que teníem els anys previs a la crisi. La temporalitat apareix 
com l’element de flexibilitat utilitzat per les empreses per adaptar-se als canvis 
de l’entorn econòmic. La flexibilitat externa que ha estat inherent a la nostra 
estructura ocupacional i és la causant principal dels alts nivells de destrucció 
d’ocupació en moments de crisi, o de caiguda d’activitat, que actua com a des-
incentivador de processos d’innovació productiva i/o organitzativa.

La contractació parcial va guanyant pes en el total de contractació els darrers 
anys. Quan observem la comparativa amb les dades mitjanes de la UE, consta-
tem que estem en la banda baixa d’utilització de la parcialitat en el mercat de 
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treball, una taxa de parcialitat del 14,2% el 2016 front al 23,8 de la UE-15. Però 
quan analitzem les dades desagregades observem que és concentra en els sec-
tors més joves i en major impacte en les dones. Una evidència més de les desi-
gualtats que recorren el mercat de treball, però també una tendència a la pre-
carietat en el treball (i de vida) dels sectors joves de la població.

Taxa parcialitat 2016. Catalunya

Dona Home Nacional Estranger Total Var. T % 2015/16

16-24 49,6 34,7 44,0 31,6 42,0 4,1

25-34 20,7 9,9 14,4 18,3 15,2 1,1

35-54 19,5 5,1 10,9 18,5 11,8 -0,2

55-64 18,9 4,3 10,4 22,5 10,9 -0,9

Total Cat. 21,5 7,7 13,2 19,6 14,2 -0,9

Esp. 24,1 7,8 15,2

UE-15 38,4 11,3 23,8

UE-28 32,6 10,0 20,4

Pel que fa a la parcialitat, la dada més preocupant és, sens dubte, la voluntarie-
tat o no en la formalització d’aquest tipus de contracte. És un clar indicador de 
subocupació i desvirtua el propi anàlisi de l’evolució de les dades d’atur, ja que 
mostra que el nostre mercat de treball, o sigui el nostre sistema productiu, no 
crea els llocs de treball suficients per donar cabuda a totes les persones que 
volen treballar. El nombre de persones treballadores amb contractes parcials 
involuntaris (265.000, en dades EPA 2016) palesen un dèficit d’oferta de llocs 
de treball (130.000) que hauríem de sumar a les xifres d’atur.

Parcialitat involuntària, sobre el total a temps parcial (%)

Catalunya 57,6

Espanya 61,3

UE-15 25,8

UE-28 26,1

Que en el procés de recuperació tornem a les taxes de temporalitat prèvies a la 
crisi i que la parcialitat no desitjada dobli les mitjanes europees indica les feble-
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ses del propi procés de recuperació, però sobretot les disfuncions del marc re-
gulatori del mercat de treball.

La causalitat en la contractació s’ha anat devaluant reforma rere reforma i la 
manca de controls sobre la legalitat contractual estan en la base de l’ús abusiu 
de la temporalitat. La cultura empresarial opta per l’ús de la temporalitat com 
a factor de flexibilitat, traslladant tots els costos de l’adequació als canvis en el 
treballador, via extinció contractual, en comptes d’utilitzar fórmules de flexibi-
litat interna (jornada, mobilitat funcional). Però també es constata una utilitza-
ció perversa de la parcialitat, que en alguns casos acaba convertint els treballa-
dors en personal a plena disponibilitat malgrat la fórmula contractual de temps 
parcial. Un model que de nou reforça la tendència a fer recaure la flexibilitat 
empresarial, per adequar-se als canvis en l’entorn econòmic, en el treballador, 
sigui les majors facilitats per a l’extinció contractual en el cas dels temporals, 
via lliure disponibilitat de la contractació parcial.

2.3. Salaris. Igualtat i productivitat

El salari digne és un dels indicadors de qualitat del treball. Avui totes les dades 
ens indiquen que els darrers anys hi ha hagut una caiguda general dels salaris, 
atesa l’opció de fer recaure en els costos laborals la competitivitat de l’econo-
mia. Un fet que està provocant diferents efectes, que van des de la consolida-
ció d’una categoria de treballadors “pobres”, fins la caiguda dels ingressos de 
la seguretat social, amb la conseqüent tensió sobre el sistema públic de pensi-
ons, atès que la cotització va associada al nivell salarial. Però l’aposta per bai-
xar els salaris també té efectes sobre l’economia, ja que la nostra és una es-
tructura on la tendència a gastar diners ve dels salaris i no dels rendiments del 
capital (la demanda interna és el principal component del PIB, 87% el 2016, el 
2007 era el 96,8%, i d’aquesta el principal component és el consum de les llars, 
el 661,7%, quan el 2007 era del 55,7%).

Per tant, cal superar l’aposta pels baixos salaris (i les pensions) ja que, de man-
tenir-se la tendència dels darrers anys, pot afectar el consum privat i, per tant, 
la demanda agregada, incidint així en el propi creixement econòmic.

Més enllà dels baixos salaris assistim també a la desigualtat que originen les 
polítiques retributives. La bretxa salarial per motiu de gènere, però també ge-
neracional i per origen. Pel que fa a la de gènere, té diferents causes, les que 
van des de la segregació ocupacional que estableix sectors i categories femi-
nitzats i masculinitzats a la cultural que fa que uns estiguin menys infravalorats 
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i retribuïts que els altres. En aquest sentit l’aplicació de la Llei d’Igualtat de gè-
nere i l’obligació de realitzar Plans d’igualtat a les empreses és una eina que cal 
promoure per conèixer els factors que mantenen la diferència en l’accés a de-
terminades categories o en termes de promoció. Hi ha un ampli consens en la 
necessitat d’abordar aquesta realitat i, d’entrada, en transparentar la realitat 
de la desigualtat com a primer pas per canviar-la.

Però la bretxa salarial també es constata en termes generacionals, que provo-
ca que les noves incorporacions al treball es facin en condicions salarials infe-
riors als llocs de treball preexistents. Aquesta és una realitat que té a veure 
amb la consolidació d’un model de baixos salaris que, acompanyat amb la tem-
poralitat i alta rotativitat en l’ocupació, consolida un model productiu de baix 
valor afegit, en el qual les ofertes de treball no posen en valor la qualificació 
disponible en les noves generacions ni aposten per l’estabilitat laboral.

Guany mitjà anual per grup d’edat i nacionalitat. 2015

valor

Homes Dones Total

Catalunya 27.514,06   20.946,56   24.321,57

Per grups d’edat

menys de 25 anys 12.545,16 * 9.656,64 * 11.051,99

de 25 a 34 anys 21.485,76   18.155,18   19.901,30

de 35 a 44 anys 27.582,98   21.876,45   24.779,02

de 45 a 54 anys 30.658,18   22.720,94   26.887,21

de 55 anys i més 32.144,78   21.728,03   26.939,09

Per nacionalitat

Espanya 28.540,63   21.446,09   25.037,45

resta món 19.075,00   15.250,45   17.495,95

Font: INE. Encuesta anual de estructura salarial. En €.
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Guany mitjà anual per tipus de jornada i contracte. 2015

Homes Dones total

Tipus jornada

Temps complet 28.509 25.045 27.039

Temps parcial 10.538 9.851 10.065

Tipus contracte

Indefinit 27.825 21.063 24.561

temporal 17.274 15.571 16.422

Font: INE. Encuesta anual de estructura salarial. En €.

Salari anual mitjà brut

Catalunya Espanya

2015 24.321,57 25.037,45

2014 23.927,17 24.315,75

2013 24.253,73 25.051,99

2012 24.436,39 25.236,72

2011 24.499,32 25.242,65

2010 24.449,19 25.266,18

2009 23.851,31 24.574,03

2008 (*) 23.375,54 24.260,37

2007 21.998,10 22.662,16

2006 21.210,04 21.819,70

2005 20.067,13 20.401,94

2004 19.750,11 19.898,06

El salari és un element bàsic de l’evolució econòmica. La demanda agregada es 
composa del consum privat, el qual depèn de a) l’ocupació i els salaris, b) la 
reinversió productiva dels beneficis, que a la vegada depèn de les expectatives 
d’increment del consum (i del grau de participació dels treballadors i treballa-
dores en la gestió de l’empresa) i c) de la despesa pública (tant de la despesa 
corrent com de les inversions).
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Producte interior Brut (III trimestre)

2017 2013 2007

PIB 58.283 51.034 52.832

Demanda interna 51.816 44.478 51.669

Consum de les llars 32.011 28.025 28.717

Consum de les adm. públiques (1) 9.077 7.994 7.518

Formació bruta de capital (2) 10.728 8.459 15.435

FBCF (béns d’equipament i altres actius) 6.673 5.216 6.507

FBCF (construcció) 3.842 3.279 8.641

Saldo amb l’exterior (3) (4) 6.468 6.556 1.162

Saldo amb l’estranger (4) 3.534 3.536 -2.867

Exportacions totals amb l’estranger 22.776 19.263 16.298

Exportacions de béns i serveis 19.690 16.675 14.107

Consum dels estrangers en el territori 3.087 2.588 2.191

Importacions totals amb l’estranger 19.243 15.727 19.166

Importacions de béns i serveis 18.387 15.149 18.489

Consum dels residents a l’estranger 856 579 677

Font Idescat. Comptabilitat trimestral.

L’aposta per la devaluació salarial té com objecte abaratir els costos laborals 
com a fonament per augmentar la competitivitat empresarial. Una situació 
que l’any 2015 l’OCDE, en el seu informe sobre la situació a Espanya, ja afirmava 
que s’havia produït una de les majors caigudes de costos laborals unitaris d’Eu-
ropa. Una caiguda del 3,9% mentre es moderaven o pujaven als altres països. 
Caiguda de costos laborals associada a la caiguda dels salaris.

Cost horari de la mà d’obra (€/hora)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

UE-28 : : 23,9 24,2 24,5 25,0 25,4

Espanya 20,7 21,2 21,1 21,2 21,1 21,2 21,3(p)

Catalunya* 20,6 21,0 21,1 21,1 20,8 20,9 21,0

Font: Eurobaròmetre social, CC. OO. DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT i 
IDESCAT. Actualització 17 d’octubre de 2017.
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Evolució del cost unitari del treball real

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

UE-28 1,4 2,1 0,9 1,8 0,9 0,2 2,7 0,3 1,0 1,9 -1,2

UE-15 1,4 1,8 0,2 2,5 0,5 0,5 3,1 0,4 1,2 2,2 -1,2

Espanya 3,4 4,2 5,9 1,6 -1,6 -0,9 -2,4 -0,3 -0,3 1,2(p) -0,7(p)

Catalunya* 4,0 5,3 6,3 1,5 -2,3 -1,3 -2,6 -1,3 -1,2 -0,5 0,7

Font: Eurobaròmetre social de CC. OO. de Catalunya, Eurostat i Idescat. Actualització 30 
d’octubre de 2017.

El resultat en termes de desigualtat és evident: el factor treball perd pes en el 
repartiment de la riquesa nacional. El quadre següent mostra com les rendes 
del treball han passat de representar el 50,0 del PIB el 2008 al 45,9 el 2016. Una 
pèrdua de quasi 5 punts de les rendes del treball en el repartiment de la renda 
nacional en el mateix període en què les rendes empresarials creixen 2 punts i 
mig (passen del 42% al 44,7 %)

PIB Rendes

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Remuneració 
d’assalariats

102.628 97.863 94.800 93.904 96.527 102.487 103.404 105.598 108.651

Excedent brut 
d’explotació

100.056 97.280 94.036 91.099 90.044 90.782 89.435 89.118 91.407

Impostos nets 
sobre producció i 
importacions

20.944 20.499 19.182 18.196 17.286 16.447 16.953 13.400 16.864

Producte interior 
brut

223.629 215.641 208.018 203.198 203.856 209.716 209.792 208.115 216.922

Font: Idescat.

Comparativa pes salaris sobre PIB %

2017 2008

Espanya 47,3 50,1

Alemanya 51,1 48,5

França 52,3 50’6

Itàlia 39’8 39,2

Font: Eurostat.
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Productivitat total dels factors per components

Val la pena llegir l’informe anual de l’economia catalana del 2016, editat pel De-
partament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, ja que permet constatar que l’aportació del factor treball a l’impor-
tant creixement econòmic d’aquests anys, si bé és important no és la determi-
nant, atès que el creixement de la productivitat aparent del factor treball (PAL) 
s’aprofita de les inversions realitzades els anys previs a la crisi i a la inèrcia que 
arrosseguen. L’alt nivell de destrucció d’ocupació dels primers anys de la crisi 
és el que fa que augmenti la relació de l’estoc de capital per treballador.

Es constata que el creixement de l’economia (3,5%) el 2016 s’explica per la con-
tribució d’1,7 punts del factor treball, 0,3 punts del factor capital i 1,4 punts 
corresponents a la productivitat total dels factors (PTF: les variacions de la pro-
ducció que no es deuen ni al factor capital ni al factor treball). S’observa com 
els darrers tres anys la contribució de la PTF al creixement del PIB (amb 1,8 
punts percentuals de mitjana) és superior a la contribució dels factors de pro-
ducció, treball i capital (que hi aporten, en conjunt, 1,2 punts percentuals).

Si la PAL ve determinada per l’aportació de la PTF i per la millora en la dotació 
de capital per treballador, entre els anys 1999 i 2007, abans de la crisi, la PAL va 
créixer a Catalunya 3 dècimes en mitjana, i va passar a augments mitjans d’1,8 
punts percentuals en el període 2007-2016. En canvi, les dades del conjunt de la 
zona euro mostren una tendència oposada: la PAL va créixer 1,1 punts en el 
període previ a la crisi, és a dir, set dècimes per sobre del creixement que va 
registrar a partir del 2008. Atès que fins al 2007 el creixement de la PAL a Cata-
lunya es va concentrar en la millora de les dotacions de capital per treballador, 
el fet que, durant la crisi, la dotació de capital per treballador augmentés la 
seva contribució al creixement de la PAL, fou producte de la forta destrucció 
d’ocupació i de la inèrcia de la política inversora dels anys previs a la crisi. Uns 
anys en què l’aportació de la PTF va ser negativa.

És en el període 2013-2016 de recuperació que la PTF impulsa la PAL i permet 
compensar el retrocés de la dotació mitjana de capital per treballador. Aquest 
retrocés es deu a la recuperació de l’ocupació. Possiblement la devaluació sala-
rial i la major flexibilitat incorporada per les reformes laborals (major disponibi-
litat de la contractació) estiguin afavorint aquesta tendència a la baixa de les 
dotacions de capital per treballador. Així observem en les estadístiques de con-
tractació com bona part de la recuperació de l’ocupació es produeix en serveis 
més intensius en treball.
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Sens dubte, la millora del creixement econòmic requereix de l’augment de la 
productivitat i per això cal la contribució dels diferents factors productius. La 
contribució del factor treball al creixement de la productivitat requereix l’apor-
tació dels altres factors, ja que a mitjà termini l’efecte de l’abaratiment del cost 
laboral unitari basat en reduccions salarials o increments de jornada s’esgota i 
es torna antieconòmic.

Per tant, el repte principal que té per davant l’economia catalana és la millora 
de la PTF, perquè és la que concentra els avenços tecnològics, la capacitat d’in-
novació, la millora del capital humà, etc., és a dir, els factors que garanteixen 
un creixement sostenible i de qualitat. Per això l’aposta per la millora de la qua-
litat del treball –en termes de seguretats i salarials- ha d’incentivar l’enforti-
ment de l’impuls inversor, tant en capital com en els diferents factors que im-
pulsin el creixement de la PAL.

Productivitat total dels factors per component

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB (% de variació interanual) 0,6 -0,5 -3,1 -1,0 2,3 3,5 3,5

PIB* 0,6 -0,5 -3,1 -1,0 2,3 3,4 3,4

Contribució al creixement del PIB

de la PTF 1,4 1,3 -0,6 0,9 1,6 2,4 1,4

del treball -1,3 -1,9 -2,6 -1,9 0,5 0,7 1,7

del capital 0,4 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4 0,3

Factors de producció

treball* -2,6 -4,0 -5,3 -4,0 1,1 1,4 3,5

capital* 0,9 0,2 0,0 0,1 0,3 0,7 0,6

Dades de referència

Relació capital-treball* 3,5 4,2 5,4 4,0 -0,8 -0,7 -2,9

Productivitat aparent

del treball* 3,2 3,4 2,2 2,9 1,2 2,1 -0,1

del capital* -0,3 -0,8 -3,2 -1,1 2,0 2,8 2,8

Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
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2..4. Salari Mínim, negociació col·lectiva

L’SMI és la quantitat mínima que pot percebre un treballador per una jornada 
legal de treball completa. Quan no es treballa a jornada completa el salari és 
proporcional al temps treballat. El fixa anualment el Govern. És inembargable, 
excepte pel pagament de pensions alimentàries dictades judicialment. S’utilit-
za també com indicador de referència per a determinats ajuts públics.

En una situació del mercat de treball com la que hem descrit i amb un model 
econòmic orientat a promoure la competitivitat via baixos salaris, el debat so-
bre el salari mínim interprofessional (SMI) pren major rellevància. L’horitzó de 
l’SMI cal situar-lo en l’orientació que estableix la Carta Social Europea, el 60% 
del salari mig del territori en qüestió. Això comportaria un SMI superior als 
1.000 €. Una xifra més alineada amb la que tenen establerta els països del nos-
tre entorn. L’impacte es traslladaria mecànicament al conjunt de les taules sa-
larials dels diferents convenis d’aplicació sectorial i empresarial que partirien 
d’un terra salarial més alt. Els seus efectes poden ser positius, d’entrada una 
pujada important de l’SMI trenca la lògica de la competència en base a baixos 
salaris i, per tant, incentiva processos d’innovació i modernització empresarial. 
Hi ha d’altres efectes també a tenir presents, com és que posa sobre la taula el 
debat en relació als ventalls salarials i els seus límits; millora els salaris d’entra-
da al mercat de treball; millora de les bases de cotització, etc.

La comparativa d’SMI permet observar, per exemple, el diferencial entre l’SMI 
de França i Catalunya i analitzar la seva justificació. El valor de la riquesa creada 
en aquell país (la podem mesurar en PIB per càpita si volem), que no supera la 
nostra en la mateixa proporció en què es distancien els valors corresponents 
als SMI, no justifica el diferencial. És, per tant, una opció de política econòmica 
i de model social: un SMI baix justifica un model que aposta per fer dels baixos 
salaris d’entrada al mercat de treball el principal factor de competitivitat, el 
que comporta ofertar feines de baix valor afegit. Un model que obvia l’atracció 
i arrelament del talent, que busca fora del país millors ofertes laborals.

Salari Mínim vigent a 1 de gener 2017 (salari brut en €, per treball a temps 
complet i per 12 pagues/any

Catalunya i Espanya 825,65

Alemanya 1.498,00

França 1.480,27

Irlanda 1.563,25
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Tanmateix, no tots els països tenen un SMI establert de forma legal. Àustria, 
Itàlia o els països nòrdics són alguns dels que no el tenen regulat. Són països 
on ni les organitzacions empresarials ni sindicals han reclamat el seu establi-
ment, consideren que representa una ingerència governamental en l’autono-
mia de les parts per regular les condicions de treball. Però són països on la ne-
gociació col·lectiva i el diàleg social entre empresaris i sindicats estan arrelats i 
projecten el seus efectes al conjunt de la població ocupada. Per tant, l’SMI 
existeix, i és d’aplicació general i garantida, però el regula la negociació col·lec-
tiva (convenis sectorials) que estableixen el salari mínim sectorial d’acord en-
tre empresaris i representació sindical.

A Espanya, l’SMI forma part dels continguts propis del diàleg social tripartit. El 
marc legal estableix l’obligatorietat de consulta anual prèvia al seu establiment 
per part del govern a les organitzacions empresarials i sindicals, tràmit que els 
darrers anys no s’ha realitzat. Enguany, però, en el marc del diàleg social s’ha 
acordat una important pujada de l’SMI els propers tres anys. Una formulació 
que té en compte IPC, productivitat mitja i creixement econòmic com a base 
per a les negociacions anuals.

És important que el diàleg social abordi anualment l’actualització de l’SMI, ja 
que la seva quantia és la base de la negociació col·lectiva i, per tant, pot ser un 
indicador de quina política retributiva l’orientarà.

3. El futur del treball

Parlar del futur del treball ens aboca a un panorama d’ombres i incerteses, avui 
influenciat pels anuncis dels impactes i estralls que han de provocar la conjun-
ció de la mundialització i finançament de l’economia, l’aplicació intensiva de les 
noves tecnologies i la digitalització i robotització de molts processos mecànics 
i no mecànics, i les estratègies econòmic-empresarials que s’apliquen a la ges-
tió i organització del treball. Així bona parts dels presagis instal·len un debat 
binari al voltant de s’hi haurà feina per a tothom o restarem instal·lats en l’atur, 
si seguirà existint el concepte de treball o aquest ja és un concepte superat, si 
en aquest futur l’estat es dissol i la societat emergeix.

Sens dubte, ens veurem abocats a un període on assistirem a la desaparició de 
llocs de treball mentre n’apareixen de nous i es transformen alguns dels exis-
tents. Un marc on podem situar respostes diverses. Des de les optimistes, que 
ens recorden que aquest debat ja es produí en la 1a revolució industrial, quan 
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van aparèixer nous llocs de treball i es va produir un gap temporal per ade-
quar-se als canvis i es van provocar canvis importants en els mecanismes 
d’educació i formació de les poblacions i en les formes d’organització social, 
amb resultats positius en termes d’ocupació, creixement econòmic i desenvo-
lupament social; a les pessimistes, que alerten la inevitabilitat de substitució de 
les persones per les màquines i, per tant, la destrucció del treball tal com el co-
neixem i, per tant, de les actuals estructures socials, i alerten del perill d’anar a 
una societat cada cop més segmentada.

En aquest sentit, l’Informe de l’OCDE (The Risk of Automation for Jobs in OECD 
Countries. A Comparative Analysis 95) de maig de 2016 apunta per a Espanya la 
previsió de que hi ha un 12% de llocs de treball d’automatització alta i del 38% d’au-
tomatització mitja, sent la mitjana de risc d’automatització del 35% dels actuals 
llocs de treball. El risc més elevat d’automatització està en relació amb ells treba-
lladors amb nivell de qualificació més baix, el 56% dels llocs de treball que ocupen 
poden ser automatitzats. Més del 50% dels llocs de treball en risc d’automatitza-
ció són ocupats per treballadors situats en els dos percentils inferiors de rendes.

Aquesta és una realitat a tenir present a l’hora de decidir mesures i accions en 
matèria econòmica, laboral i social. Però, en tot cas, a l’hora d’abordar aquest 
futur, marcat pels avenços tecnològics i el seu impacte sobre les formes d’or-
ganitzar la producció i els negocis i, per tant, el treball, no podem obviar la res-
posta als problemes actuals d’atur, precarietat, desigualtat i desprotecció, que 
hem analitzat. Aquests seguiran ben presents i es poden agreujar per l’efecte 
de l’acceleració tecnològica si no s’actua de manera clara i decidida sobre les 
causes que els provoquen.

En qualsevol cas, a l’hora d’abordar el futur del treball, hem de conèixer el que 
s’està fent i reconèixer el que està passant, ja que aquestes són les bases sobre 
les que construirem el futur econòmic i laboral del país.

La globalització de l’economia ja sabem com opera en la nostra realitat social, 
com les cadenes mundials de valor actuen sobre les condicions de treball, en 
especial els salaris, pressionant a la baixa drets laborals.

El canvi tècnic és un dels elements més recurrents en qualsevol debat sobre 
l’economia i el treball i segur que ha de provocar xocs en l’actual forma d’orga-
nitzar el mode de produir i organitzar la producció i distribució. Però el canvi 
tecnològic no és una novetat, fa anys que és entre nosaltres, tot i que avui ac-
celeri la seva implementació i els seus efectes.
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La realitat demogràfica que projecta una piràmide de població diferent a la 
dels darrers anys del passat segle, té efectes sobre el funcionament del mercat 
de treball, en especial el gap formatiu entre els majors de 40 anys, avui majori-
taris al mercat de treball, front a les noves cohorts que s’incorporen a la pobla-
ció activa, ja formades en el llenguatge digital i la realitat virtual, així com els 
efectes derivats de l’envelliment de la població i els seus efectes econòmics 
generals, sigui en despesa de protecció social, sigui en necessitats a satisfer 
que poden generar noves oportunitats econòmiques.

Les tendències de canvi en els mercats de treball no són noves, portem anys 
amb elles, però és possible que s’accentuïn: l’augment de la precarietat del tre-
ball, que ho és també de vida, i l’auge del treball autònom; la introducció de 
robots i formes tecnològiques avançades que substitueixen gran nombre de 
treballs, amb la conseqüent amortització de llocs de treball i increments de la 
productivitat; l’aparició de nous sectors i activitats, però també de noves for-
mes de treball “en la plataforma” que difuminen tant el paper del treball com 
el d’empresa; noves formes d’economia col·laborativa; canvis en els planteja-
ments de les estructures educatives, en els mètodes i continguts curriculars 
que avancen “respostes” als canvis socials que s’observen; debats socials en 
relació amb la reducció del temps de treball o les seguretats (i rendes) garanti-
des per complementar les flexibilitats imposades, etc.

3.1. El diversificat món del treball del segle XXI i la garantia de drets

El món laboral està ja enormement diversificat i els impactes dels canvis conso-
lidaran i eixamplaran aquesta realitat. Avui ja ens trobem amb moltes tipologi-
es diferenciades: treballadors amb ocupació, estable o temporal; treballadors 
desocupats, perceptors o no de prestacions, contributives, assistencials, per 
atur; treballadors en l’economia regular/legal o irregular/submergida/il·legal; 
treballadors del sector públic i del sector privat; treballadors d’empreses peti-
tes, mitjanes, grans; treballadors en sector econòmic “clàssic” o en l’àmbit so-
cial (tercer sector); treballadors i treballadores; treballadors per compte aliena 
i treballadors autònoms; treballadors nacionals, comunitaris i assimilats, treba-
lladors extracomunitaris; treballadors joves (16-30 anys), adults (30-45), “ter-
cera edat” laboral (+ de 45 anys); discapacitats psíquics, físics, sensorials; etc. 
Una diversitat que sens dubte ha d’augmentar en l’entorn de canvi en què es 
mouen les nostres societats. Una diversitat que hem de conèixer i a la que cal 
donar resposta des de la qualitat del treball i l’eficiència econòmica.
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El Consell Econòmic i Social Europeu (CESE) va emetre un Dictamen sobre 
«L’evolució de la naturalesa de les relacions de treball i el seu impacte en el 
manteniment del salari digne, així com la incidència dels avenços tecnològics 
en el sistema de seguretat social i el Dret laboral» (Dictamen exploratori) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016. 
303.01.0054.01.SPA&toc=OJ:C:2016:303:TOC on ja apunta alguns dels canvis en 
el treball i les relacions laborals producte de l’acceleració tecnològica i la digita-
lització.

D’entrada, la necessitat de millorar les estadístiques i la seva fiabilitat per 
conèixer el que està passant, l’extensió del treball en règim d’externalització 
oberta (crowd employment), les característiques dels treballadors que hi parti-
cipen (crowd workers), les tipologies de treball per compte propi, els autò-
noms dependents i els falsos autònoms, el treball precari, el que representa el 
treball en els plataformes, on i com opera, etc. Informació que permeti preveu-
re i controlar la incidència de les noves formes de relacions laborals en termes 
econòmics, socials i personals.

Però més enllà del coneixement hem de preveure que els canvis en l’entorn 
tecnològic i econòmic han de comportar noves necessitats en qüestions de 
competències i capacitats que han d’impregnar els sistemes educatius i forma-
tius i els processos d’inserció laboral. I hem de preveure nous riscos per a la 
salut derivats de les noves formes de treball, la qual cosa ha de comportar la 
necessitat d’establir formes de control i inspecció d’acord als canvis. Tanma-
teix, les noves formes d’ocupació que s’intueixen, especialment els processos 
d’externalització oberta i les relacions laborals precàries, requereixen acotar, 
definint amb claredat la seva aplicació i garantia, els drets fonamentals i labo-
rals corresponents: temps de treball; negociació col·lectiva; llibertat d’associa-
ció, informació i consulta; capacitats d’adaptació; descansos; protecció social; 
salari digne, etc.

3.2. La flexiseguretat

Si algun concepte impregna els debats en relació amb les relacions laborals i la 
necessitat de les empreses d’adaptar-se als canvis, el de la flexibilitat és el que 
de manera reiterada apareix. Un concepte que està en les justificacions de les 
diferents reformes laborals imposades i que és el revers de les crítiques que es 
fan a l’existència d’un marc regulador que sistemàticament es titlla de rígid. 
Però, en la pràctica, quan es parla de flexibilitat s’està dient lliure disponibilitat 
del treball a les necessitats de l’empresa. Així és una disponibilitat que no té en 
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compte les necessitats de la persona i que considera el treball un simple factor 
de producció més. Un argumentari que està en consonància amb l’escenari la-
boral que tenim, de precarietat i baixos salaris, i amb un model productiu de 
baix valor afegit.

Parlar de flexibilitat no pot dissociar-se de seguretat. Perquè l’adequació del 
lloc de treball sigui compatible amb les necessitats vitals del treballador o tre-
balladora, flexibilitat i seguretat s’han d’integrar. Per això quan es parla d’in-
troduir mesures de flexibilitat en les relacions laborals, cal parlar de flexibilitat 
negociada, del contrari és lliure disponibilitat o flexibilitat imposada. Una flexi-
bilitat negociada que és possible si s’emmarca en el concepte de flexisegure-
tat.

Abordar la flexiseguretat comporta abordar un seguit de canvis en l’actual 
marc de les relacions laborals i la protecció social: contractes flexibles i segurs 
per a empresaris i treballadors, orientats a evitar la segmentació laboral i el 
treball no declarat; reforç de les polítiques de formació al llarg de la vida per a 
garantir l’adaptabilitat i l’ocupabilitat; polítiques actives del mercat de treball 
eficaces per ajudar als canvis ràpids i reduir els períodes d’atur; sistemes de se-
guretat social que garanteixin una protecció social adequada; marcs de negoci-
ació amb pautes preestablertes a partir del dret a la informació i participació; 
etc. Si no es donen tots aquests condicionants, difícilment estarem parlant de 
flexiseguretat i mantindrem una aposta per un mercat que ofereix feines de 
baix valor afegit, per a les quals necessita persones de baixa qualificació i en 
situació precària i insegura.

Es necessita recomposar l’equilibri de drets i responsabilitats d’empresaris, 
treballadors, sol·licitants de treball i administracions. Caldrà reduir la fractura 
que separa els que estan dins i fora del mercat de treball i, per tant, establir 
transicions segures entre dues feines i amb una protecció suficient que l’acom-
panyi, sense inhibir-la. La flexiseguretat ha de tenir present la conciliació perso-
nal i respectar la igualtat de gènere. Tanmateix, perquè sigui efectiva la seva 
aplicació, es necessita d’un clima de confiança i diàleg entre administracions i 
els agents socials, sobretot quan els seus costos s’han de distribuir entre tots i 
de manera específica posar en valor el paper i la funció social de les organitza-
cions sindicals generals, element clau en els models de flexiseguretat que fun-
cionen, com el de Dinamarca.
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3.3. El treball en la plataforma

L’impacte de les TIC en les relacions laborals no és nou i ocupa tot un seguit de 
debats en relació amb les formes de treball i les relacions que s’estableixen en 
el treball. Qüestions relatives a canvis en el contingut del treball i la formació 
contínua, al control del treball i del treballador, la connectivitat i el temps a la 
intimitat i el descans, els drets sindicals en la xarxa, són aspectes que d’una o 
altra manera s’han anat abordant amb l’instrumental legal existent. La negoci-
ació col·lectiva ha anat donant ja resposta, amb major o menor concreció i for-
tuna, a algun d’aquests aspectes que ja formen part dels marcs de debat i con-
creció de les relacions laborals. Però tot això hi ha noves formes de treball de 
les que desconeixem l’impacte, tant econòmic com humà: l’extensió del règim 
d’externalització oberta, els contractes de ”zero hores” i “segons demanda”, 
noves professions i qualificacions associades, etc.

De les noves formes de treball relacionades amb la digitalització, el treball en la 
plataforma està tenint una important embranzida en els darrers temps. Els 
mitjans de comunicació s’han ocupat de diversos casos per la seva repercussió 
jurídica (repartidors) o conflictes d’interessos (lloguer de cotxes amb conduc-
tor).

Apareixen noves formes de “treball” lligades a un nou model de negoci: les 
plataformes virtuals. Aquesta infraestructura virtual connecta a qui demana la 
prestació d’un servei amb qui està en disposició d’oferir-lo La tecnologia per-
met que el servei el presti directament la persona individual que el proveeix i 
no una empresa. I això obre pas a un seguit d’interrogants que originen con-
flictes d’interpretació jurídica en relació amb si estem davant d’un assalariat 
encobert i de si està protegit pels drets laborals propis de treballador per 
compte aliena.

Per determinar si estem davant d’una relació entre empresa i treballador, cal 
determinar si hi ha relació de subordinació atès que aquest és l’element subjec-
tiu sobre el que s’aplica el dret laboral. Per tant, per establir si hi ha dependèn-
cia o no, caldrà saber si l’empresa dicta (o no) instruccions de com realitzar el 
treball; si ordena (o no) quan (horari) i quant (jornada) treballar; si el treballa-
dor o treballadora aporta (o no) els seus mitjans de treball, paga les despeses i 
l’assegurança, assumeix els riscos, etc.

Avui ens trobem davant d’una qüestió jurídica: la determinació de si és treball 
subordinat. Però la realitat avança i, en la mesura que aquesta tipologia de tre-
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ball creixi, apareix un debat de fons que cal anticipar: el Dret del Treball només 
ha de protegir el treball subordinat. Aquest serà un debat social important i de 
conseqüències ètiques, polítiques i econòmiques.

3.4. Tendències en les relacions laborals i socials i el Pilar Social europeu

El passat 17 de novembre del 2017, el Parlament, el Consell i la Comissió Euro-
pea van proclamar el Pilar europeu dels drets socials. Culminava així un procés 
de debat obert feia temps al conjunt de la Unió Europea i que té com objectiu 
donar a la ciutadania europea drets nous i més eficaços.

El 2016, quan la Comissió Europea inicia les consultes per a l’elaboració del Pilar 
Social, parteix de la premissa que les transformacions en les estructures socials 
i laborals, producte d’un model de globalització i finançament de l’economia i 
de les polítiques aplicades, estan provocant la perllongació de la vida laboral, 
que també és més variada, es diversifica la mà d’obra i apareixen noves formes 
de treball, es dona la contradicció entre majors nivells educatius i desajust ge-
neral amb les competències demandades, la desigualtat creix, apareixen noves 
necessitats i oportunitats en relació amb els avenços de l’esperança de vida i 
l’envelliment de les societats, els canvis tecnològics i la digitalització de la soci-
etat i l’economia, etc.

Un diagnòstic que reclama acció coordinada dels estats membres de la UE. 
Que està en línia amb anàlisis fets per diferents organitzacions internacionals. 
L’Organització Internacional del Treball (OIT) s’està plantejant com les trans-
formacions estructurals en el món del treball afecten els drets de les persones 
treballadores i el funcionament de les societats i l’economia. Canvis demogrà-
fics, noves tecnologies, noves formes d’organització del treball i nous mètodes 
de producció són alguns dels elements que acompanyen les reflexions de la 
OIT i el proper any, amb motiu del centenari de la seva creació, concloure amb 
la Conferència internacional sobre el futur del treball.

El Pilar social vol ser una primera resposta en termes de principis i drets que 
permetin abordar i governar els canvis. També amb la voluntat no explícita 
d’ajudar a recuperar la confiança de la ciutadania en el projecte europeu, avui 
en entredit en molts àmbits socials. El Pilar Social aborda tres àmbits: igualtat 
d’oportunitats i d’accés al mercat de treball; condicions de treball justes, i pro-
tecció i inclusió social. Les institucions europees, els estats i els agents socials 
han d’impulsar la seva consecució i s’establiran uns indicadors de seguiment.
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La proclamació del Pilar Social és un pas important per fer-lo efectiu i que la 
ciutadania europea vegi una resposta institucional a la demanda social de ma-
jor protecció social i millors condicions de treball. El Pilar contempla un seguit 
de principis i drets, però no estableix un finançament comunitari que garanteix 
la seva implementació ni determina el caràcter vinculant dels principis esta-
blerts. Això sens dubte és una limitació, ja que es manté la capacitat de cada 
estat membre per adequar la seva legislació al contingut del Pilar.

Haguera estat un pas qualitatiu endavant, i una recuperació de l’esperit funda-
cional europeu, establir un marc normatiu europeu comú en matèria de pro-
tecció social i ocupació, de forma similar al que existeix per a la legislació eco-
nòmica i monetària. De la mateixa manera que tenim un Semestre econòmic 
europeu, seria oportú establir un Semestre social on s’establissin, igual que es 
fa en aquell, les condicions d’obligat compliment, els indicadors de seguiment i 
les sancions per incompliments dels estats. Si bé és un primer pas en l’horitzó 
proper, caldria dibuixar la necessitat d’avançar també en la Unió Social que 
complementi l’actual Unió econòmica i monetària.

Pilar Social Europeu (17/11/2017)

I. Igualtat d’oportunitats i d’accés al 
Mercat de Treball

II. Condicions de treball justes III. Protecció i inclusió social 

1. Educació, formació i aprenentatge 
permanent
2. Igualtat de sexes
3. Igualtat d’oportunitats
4. Suport actiu per l’ocupació

5. Treball segur i adaptable
6. Salaris: justos, per una vida digna
7. Informació sobre les condicions 
de treball i la protecció en cas 
d’acomiadament
8. Diàleg social i participació dels 
treballadors i treballadores
9. Equilibri entre vida professional i 
vida privada
10. Entorn de treball saludable, 
segur i adaptat i protecció de dades

11. Assistència i suport als infants
12. Protecció social
13. Prestacions atur
14. Renda mínima
15. Pensions i prestacions de vellesa
16. Sanitat
17. Inclusió de les persones amb 
discapacitat
18. Atenció de llarga durada
19. Habitatge i assistència per a les 
persones sense llar
20. Accés serveis essencials

3.5. La participació dels treballadors

En l’anàlisi del mercat de treball cal tenir present el paper dels diferents actors 
que hi intervenen i de manera particular les organitzacions sindicals represen-
tatives dels interessos dels treballadors. Hem anat veient algunes característi-
ques del mercat de treball i les disfuncions que genera. Però el funcionament 
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del mercat de treball, més enllà de les regulacions legals que s’estableixen, els 
mínims en termes de garanties i drets laborals, sustenta el seu funcionament 
en la relació entre empresaris i treballadors, a través de les seves organitzaci-
ons representatives.

Quan s’analitza l’augment de la precarietat i la desigualtat en el mercat de tre-
ball, apareix l’anàlisi del paper que juguen les organitzacions sindicals. Ens tro-
bem que en els darrers temps s’ha construït un discurs que considera aquestes 
organitzacions de retardatàries, perquè frenen els processos de modernització 
econòmica i empresarial, en reclamar el manteniment de condicions de treball 
rígides i caduques i de representar un model d’organització del treball i de tre-
ballador que ja no existeixen. Conseqüentment, plantegen limitar la seva capa-
citat contractual, afeblir la seva força organitzativa i dificultar la seva acció sin-
dical.

Bona part d’aquest plantejament està darrere de les darreres reformes labo-
rals que per la via de la devaluació de la negociació col·lectiva afebleixen la 
capacitat d’acció i intervenció sindical. Des de reforçar el poder discrecional de 
l’empresari per modificar condicions laborals pactades en conveni, a la pèrdua 
de la ultraactivitat dels convenis, es va perdent el valor d’aquests i, per tant, es 
devalua el paper i la funció de qui els negocia i ha de fer complir els acords. 
Això, acompanyat d’una aposta per la descentralització de la negociació col-
lectiva, dotant de prevalença al conveni d’empresa per sobre del conveni sec-
torial, en una geografia empresarial dominada per les petites i molt petites em-
preses, sense dret a representació sindical legal dels treballadors.

Però són aquests plantejaments clarament una distorsió al propi funcionament 
del mercat de treball. La regulació governamental trenca els equilibris de po-
der que s’estableixen en les negociacions laborals, augmentant el poder em-
presarial que pot disposar discrecionalment del factor de treball. Això produ-
eix un seguit d’ineficiències econòmiques —distorsió de la competitivitat 
empresarial que es basa en la capacitat de devaluar les condicions laborals- 
que només s’expliquen en base a l’aposta per un model de baix valor afegit, no 
orientat a la innovació i modernització empresarial sinó a l’ús intensiu de mà 
d’obra barata i flexible.

La pèrdua de valor de la negociació col·lectiva, via inaplicacions o pèrdues d’ul-
traactivitat, o la precarietat i desigualtat imposada per les regulacions contrac-
tuals, són factors de conflictivitat. Segur que és una conseqüència no desitjada 
pel legislador, però és el resultat constatable. Hem vist com alguns conflictes 
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s’han radicalitzat precisament per la inexistència d’equilibris en la negociació o 
per la pèrdua del paper arbitral de l’administració laboral, com és el cas d’al-
guns expedients de regulació. O s’observa com molts conflictes s’acaben judi-
cialitzant, obrint així la porta a tercers que desconeixen la realitat econòmica 
sectorial i empresarial la resolució d’un conflicte i la determinació d’aspectes 
de les relacions laborals que només per la via del pacte i acord pot tenir solució 
racional i duradora. Per tant, l’afebliment de les organitzacions sindicals reper-
cuteix en l’augment de la conflictivitat i, per tant, és també major ineficiència 
econòmica.

La descentralització, via prevalença del conveni d’empresa sobre el sectorial, 
és també un factor que reforça un model de competitivitat basat en els baixos 
salaris i febles condicions laborals, produint una espiral devaluadora que acaba 
generant una important mortaldat empresarial en no poder competir en una 
dinàmica baixista (especialment evident és el cas de les pimes en els processos 
de licitació públics). L’afebliment dels convenis sectorials dota de major opaci-
tat el funcionament del mercat de treball, el que facilita el dumping social i difi-
culta la innovació.

Diferents estudis han relacionat nivell de participació amb grau de desenvolu-
pament econòmic i social dels països i evidencien una relació directe entre par-
ticipació, qualitat de l’ocupació i igualtat social, com s’evidencia en el quadre 
elaborat per l’Institut de Formació de la Confederació Europea de Sindicats 
(ETUI):

Països amb alt nivell 
de participació

Països amb baix 
nivell de participació

PIB per càpita-poder adquisitiu (UE=100) 116,5 104,5

Productivitat per treballador (UE 27=100) 113,9 103’6

Taxa d’ocupació (en %) 67’6 64’7

Inversió en R+D (%PIB) 2’3 2’4

Font: ETUI.

És precisament aquesta constatació la que planteja que els augments de la 
precarietat i la desigualtat han estat possibles per l’afebliment de les organit-
zacions representatives dels treballadors, que no han estat capaces de situar 
l’acció sindical necessària ni la força per evitar-ho. Conseqüentment, reclamen 
una major adequació d’aquestes organitzacions als canvis que s’operen en el 
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mercat de treball per donar cabuda i resposta a la diversitat del món del treball 
i de les expectatives personals que existeixen.

Sense obviar l’anterior, és evident que un dels objectius de les reformes labo-
rals ha estat incidir en l’afebliment de la participació dels treballadors, via deva-
luació de la principal de les seves funcions, la negociació col·lectiva. Que ha 
anat acompanyada d’un discurs de qüestionament del seu paper.

Alguns dels països que han apostat per major flexibilitat del mercat de treball, 
com seria el cas de Dinamarca, ho han fet augmentant les seguretats i la pro-
tecció social i garantint el respecte a les situacions personals, i des del reconei-
xement del dret a la participació i negociació dels treballadors, amb processos 
de consulta i accés a la informació plens. És el que abans hem vist en referir-nos 
a la flexiseguretat.

Això permet que en tota negociació hi hagi una finalitat comuna, millorar la 
posició competitiva de l’empresa, apostar pels processos innovadors, ade-
quar-se als canvis, partint de la premissa que hi ha confiança entre les parts i 
que es disposa de seguretats i proteccions pels treballadors en els processos 
de transició. És un model on hi ha un fort reconeixement institucional i social 
de la funció i el paper de les organitzacions, que són les responsables de garan-
tir en darrera instància les condicions de treball i de vida de la gent treballado-
ra, i on la cultura del diàleg social i la negociació estan incrustades en la socie-
tat.

Certament això requereix canvis legals, en concret, revertir algunes de les for-
mulacions de les darreres reformes laborals, i reconeixement del paper i la par-
ticipació dels treballadors. Però sobretot implica reforçar les polítiques actives 
d’ocupació i la protecció social per evitar les resistències al canvi. Mesures que 
ens portarien a parlar sobre les limitacions fiscals del nostre model social (in-
gressos públics suficients per fer les polítiques públiques necessàries) i que 
seria motiu d’una altra aportació.

4. Síntesi i algunes conclusions

L’anàlisi del mercat de treball i el seu funcionament evidencien, sintèticament, 
alguns trets definitoris: precarietat, desigualtat i desprotecció.

001-548 ponenciasEIX5.indd   463 24/07/2018   10:24:38



464

El treball d’avui, l’economia del demà

És el resultat de polítiques i mesures aplicades els darrers anys, de les reformes 
laborals a les polítiques d’austeritat, que promouen un model de competitivi-
tat empresarial sustentat en els baixos costos laborals associats a la devaluació 
salarial (en especial dels que s’incorporen per primer cop al mercat de treball o 
es reincorporen des de l’atur), en activitats industrials homogènies o de ser-
veis de baixa qualificació, com el turisme massiu, l’hostaleria i el comerç, amb 
un pes relatiu baix del sector públic (especialment si es compara amb el nostre 
entorn). Això genera unes relacions laborals conflictives i amb tendència a la 
judicialització, fruit de l’afebliment dels marcs de diàleg i negociació i de l’afe-
bliment de les organitzacions sindicals confederals.

Aquest model de relacions laborals promou un determinat model productiu de 
baix valor afegit, però és també aquesta opció de model productiu el que ali-
menta un determinat model de relacions laborals i socials. Una situació que 
provoca moltes ineficiències. La demografia i els nivells de qualificació disponi-
bles no tenen resposta en aquest model, que genera sobrequalificació, no 
atreu talent i ofereix treballs de baix valor afegit que contribueixen a augmen-
tar la precarietat i la desigualtat social.

El procés de represa econòmica amb importants nivells de creixement econò-
mic contrasten amb l’ocupació que es crea: temporalitat i parcialitat no volgu-
da són el gruix de la nova contractació. La descausalització de la contractació 
està en la base d’aquest fenomen. Això desincentiva la modernització i innova-
ció empresarial, afavoreix l’atomització empresarial en base a externalitzaci-
ons i subcontractes “monocultius”, i consolida la flexibilitat externa com via 
d’adequació als canvis, traspassant riscos a les pimes i costos als treballadors.

Les polítiques salarials s’inscriuen en l’aposta per una competitivitat basada en 
baixos salaris, contradictòria amb un model productiu de valor afegit. Tanma-
teix, els baixos salaris contribueixen al creixement de la pobresa laboral, aug-
menten les desigualtats i posen en perill el propi funcionament del sistema de 
protecció social (la relació salaris, cotitzacions, imposició directe) i són antieco-
nòmics (condicionen la demanda interna, un dels principals motors del creixe-
ment).

Els baixos salaris i la precarietat laboral posen en perill la sostenibilitat del crei-
xement econòmic. Aquest depèn del consum de masses i d’altes taxes d’ocu-
pació. Mantenir la demanda agregada es fa difícil amb aquest mercat laboral, i 
el recurs al crèdit de les famílies difícilment pot sostenir el consum, sense repe-
tir els processos que ens van dur al col·lapse financer del 2007/08.
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La desregulació laboral i la descentralització de la negociació col·lectiva, en un 
entorn de microempreses, contribueixen a l’afebliment de la capacitat d’acció 
sindical, la qual cosa dificulta la necessitat de reforçar els mecanismes per ade-
quar les condicions de treball, que són, en definitiva, la participació i la negoci-
ació.

La desigualtat en el mercat de treball va més enllà de ser un problema ètic, ho 
és també d’eficiència econòmica. La desigualtat per motiu de gènere al mercat 
de treball és especialment escandalosa, per injusta, però sobretot perquè con-
solida una estructura social i uns valors culturals arcaics, que són un fre a la 
modernització social i econòmica. En tots els indicadors del mercat de treball 
es constata la bretxa de gènere, població activa, ocupada, atur, salaris i sobre-
qualificació. Però la desigualtat va més enllà, incideix també en la situació dels 
treballadors d’origen estranger i els joves, pressionant a la baixa la qualitat del 
treball en general i desincentivant els processos d’innovació empresarial, si-
guin organitzatius o tecnològics.

Aquestes realitats laborals (unides a una despesa social 8 punts per sota de la 
mitjana de la UE-15, que es correspon també amb el diferencial negatiu d’in-
grés públic) les que expliquen l’augment de la desigualtat en els darrers anys, 
en un país on quasi una quarta part de la població resta en situació de pobresa.

Aquest és un panorama que ha de modificar-se i la millor manera és per recu-
perar un espai de regulació del mercat laboral que se suporti sobre la negocia-
ció col·lectiva i el diàleg social i, per tant, cal disposar d’organitzacions repre-
sentatives de treballadors fortes i amb capacitat d’intervenció general.

Hi ha importants reptes de futur pel treball, la demografia, la globalització, la 
digitalització i el canvi climàtic, han de generar canvis en el què i en el com pro-
duir. L’aparició de noves formes de treball generen interrogants regulatoris. 
Cal conèixer l’impacte real que estan tenint i les previsions, en termes econò-
mics, socials i personals, per adequar normes i institucions.

El futur del treball en base a majors flexibilitats i adaptabilitats, les entrades i 
sortides del mercat de treball, els nous requeriments en termes d’aptituds i 
competències reclamen reforçar les polítiques actives d’ocupació i la protecció 
social.

En conclusió, són les nostres pròpies limitacions, en termes d’estructura pro-
ductiva, del tipus de treballs que estem creant i dels nivells disponibles de qua-
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lificació i formació de la població, així com les seguretats i proteccions disponi-
bles, el que determinaran el futur del treball quan s’estan produint canvis de 
fons en l’entorn global, tant a nivell econòmic-productiu, com tecnològic, de 
requeriments ambientals com els propis canvis socials. Analitzar els problemes 
del funcionament del mercat de treball ens ha de permetre analitzar si el marc 
jurídic institucional que el regula és el més favorable per entomar els reptes 
que s’albiren.
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Introducció

En tot el món occidental, el mercat de treball està immers en una profunda 
transformació, on el canvi tecnològic té un impacte disruptiu i les conseqüènci-
es de la recent crisi econòmica han portat a una aparent paradoxa: quan l’eco-
nomia està prop de recuperar –i en altres països del nostre entorn ja ha recu-
perat- el nivell d’ocupació previ a la crisi, es detecta un empitjorament de la 
qualitat de l’ocupació -especialment en certs grups de població- i hi ha una in-
satisfacció generalitzada a nivell internacional amb el funcionament de les ins-
titucions laborals i les polítiques macroeconòmiques. Davant d’aquesta situa-
ció, l’anàlisi del mercat de treball i les polítiques públiques en aquest àmbit ja 
no poden centrar-se només en les grans xifres d’ocupació i d’atur, sinó que han 
d’adoptar una perspectiva més àmplia que atorgui un lloc central a la qualitat 
del treball (salari, seguretat en el lloc de treball, entorn laboral...) i la capacitat 
d’inclusió del mercat laboral (igualtat de gènere, oportunitats per a col·lectius 
en desavantatge, etc.), tot incorporant els “tres pilars” que assenyala l’OCDE 
(Employment Outlook 2017):

– Quantitat

– Qualitat

– Inclusió

Barcelona és un bon exemple d’aquestes tendències. D’una banda, compta 
amb un mercat laboral que en els darrers anys ha evolucionat amb gran dina-
misme, creant ocupació neta a un ritme que li ha permès resistir millor l’impac-
te de la crisi que el conjunt de Catalunya i Espanya i reduir l’atur als nivells més 
baixos des de 2008. Alhora, també a la ciutat, la qualitat de l’ocupació acusa 
l’impacte de la crisi, mentre que el perfil de l’atur i el seu desigual impacte terri-
torial requereixen l’atenció prioritària de les polítiques públiques. En aquest 

Qualitat del treball, salaris i polítiques de desenvolupa-
ment local: l’experiència...
Sara Berbell
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context, el govern municipal ha situat la lluita contra l’atur com a objectiu prio-
ritari i proposat un canvi en la governança i unes noves línies de treball, on es 
concep l’Ajuntament de Barcelona, i en conseqüència Barcelona Activa, com a 
agent econòmic de primer ordre a la ciutat en la promoció de l’ocupació, amb 
l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020 com a principal instrument 
d’actuació.

L’article que segueix comença presentant les principals tendències i indicadors 
agregats que sintetitzen la situació del mercat laboral de Barcelona al tanca-
ment de 2017. A continuació, analitza la qualitat del treball a la ciutat de Barce-
lona, tot constatant l’increment de la precarietat laboral que ha acompanyat la 
sortida de la crisi, i descriu alguns dels factors que tenen especial incidència en 
la inclusió en el mercat de treball -com el sexe o l’edat -. En una segona part 
més vinculada a les polítiques, valora una proposta que recentment està sent 
objecte d’un viu debat polític i acadèmic -el salari de referència- i finalment 
enumera les principals accions que Barcelona Activa i l’Ajuntament de Barcelo-
na estan desenvolupant per tal d’afavorir la creació de llocs de treball de quali-
tat que ofereixin oportunitats al conjunt de la ciutadania.

1. El mercat de treball de Barcelona el 2017

L’economia de Barcelona mostra un bon dinamisme de l’activitat econòmica i 
del mercat de treball durant el 2017 i el PIB de la ciutat experimenta un creixe-
ment real superior al 3% durant l’any, impulsat per la reactivació de la demanda 
interna –especialment del consum de les famílies-, la inversió empresarial i el 
bon comportament de les exportacions.

En aquest context favorable, Barcelona crea ocupació neta durant el 2017 per 
quart any consecutiu, després de set anys d’ajust al mercat de treball. Efectiva-
ment, la ciutat tanca l’any amb 1.087.344 persones afiliades al conjunt de rè-
gims de la Seguretat Social (26.173 i un 2,5% més que un any enrere), el que su-
posa la xifra més elevada des del segon trimestre de 2008 i la continuïtat de la 
recuperació dels indicadors laborals iniciada el 2013. Amb aquesta evolució, la 
ciutat ha recuperat el 86,1% dels llocs de treball perduts durant la crisi, tot i que 
l’afiliació total a Barcelona continua per sota dels 1,1 milions de persones amb 
què comptava el 2007.
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Font: Elaboració del Departamanet d'Estudis de la Gerència de Polí�ca Econòmica i  Densevolupament Local de l 'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadís�ca de l 'Ajuntament. 
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Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona - 1986 - 2017 

Règim General (assalariats/des) Conjunt de règims

La participació en el mercat de treball de la ciutat és elevada: el quart trimestre 
de 2017, la taxa d’activitat a Barcelona se situa en el 80,2%, una dada superior a 
les de Catalunya, Espanya i la Unió Europea, tot i que el volum de la població 
activa s’ha reduït respecte a 2008. Cal destacar que la taxa d’activitat femenina 
de la ciutat (76,5%) -que, a diferència de la masculina, s’ha seguit incrementat a 
partir de 2008- supera la mitjana de la UE (68,1%) en més de 8 punts. També la 
taxa d’ocupació de Barcelona -que el quart trimestre de 2017 assoleix el 
71,4 %— se situa per sobre de les mitjanes catalana, espanyola i europea.

*Dades del tercer trimestre de 2017
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 
de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades de l'Enquesta de Població Activa. 
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La contractació acumulada del 2017 a Barcelona se situa en 1.114.736 contrac-
tes, el que suposa el volum màxim anual de la sèrie històrica (iniciada l’any 
2000) i un notable augment (+7,9%) respecte al 2016. També pel que fa a con-
tractació indefinida acumulada la ciutat registra les millors dades anuals de la 
sèrie, amb 156.664 contractes indefinits signats en el conjunt del 2017. I un no-
table increment interanual (+10,2%).
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El 2017, Barcelona ha seguit avançant en la reducció de l’atur i tanca l’any amb 
els millors registres des de l’inici de la crisi. Així, el quart trimestre la taxa d’atur 
de la ciutat se situa en el 10,0% -el valor més baix des de desembre de 2008- 
després de reduir-se en 1,6 punts el darrer any. Es tracta d’una xifra inferior a 
les corresponents a Catalunya i Espanya, i més propera a la taxa de la Unió Eu-
ropea (7,5%) que a l’estatal (16,7%).

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona 
en base a dades de l'Enquesta de Població Activa. 
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Així mateix, Barcelona tanca el mes de desembre amb 73.752 persones regis-
trades com a aturades a les oficines del SOC, el que suposa la xifra més baixa 
en un desembre des de 2007 i una reducció de 5.112 persones (un -6,5%) respec-
te a un any enrere.

En conjunt, els indicadors laborals agregats mostren que Barcelona ha resistit 
millor la crisi que el conjunt de Catalunya i Espanya, i després de la recuperació 
dels darrers quatre anys tanquen el 2017 amb els millors registres des de 2008.

2. Qualitat del treball i precarietat laboral a Barcelona

Malgrat aquestes tendències globals favorables, a la ciutat de Barcelona -com 
al seu entorn-, la qualitat de l’ocupació acusa l’impacte de la crisi i la recupera-
ció dels indicadors laborals a partir de 2013 ha vingut acompanyada de nivells 
creixents de precarietat laboral. La precarietat laboral és un concepte multidi-
mensional que en els darrers anys ha generat una extensa literatura acadèmica 
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i institucional, i que segons la definició de STANDING, G. (2013) es caracteritza 
per tres elements fonamentals: la inestabilitat en la feina com a norma, la de-
pendència del salari monetari -donada la manca d’accés a prestacions com la 
pensió de jubilació, vacances pagades, sanitat pagada... que eren consubstan-
cials al treball assalariat tradicional- i la limitació o pèrdua de drets civils, cultu-
rals, econòmics, socials i polítics associada a aquesta realitat.

Alguns indicadors sintetitzen de manera punyent l’augment de la precarietat 
laboral a Barcelona en els darrers anys. Un dels més significatius és la taxa de 
temporalitat: el desembre de 2017 més de la cinquena part (el 20,4%) de les 
persones assalariades residents a la ciutat tenien un contracte temporal, un 
percentatge que supera en 2,6 punts el de finals de 2008, tot i que es manté 
inferior als de Catalunya i Espanya. Pel que fa al flux de contractació laboral, 
més del 85% dels contractes nous signats a Barcelona l’any 2017 tenien caràcter 
temporal.

*Dades de l'últim període a III trimestre de 2017.
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i 
Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades de 
l'Enquesta de Població Activa, INE.
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La contractació a Barcelona es caracteritza també per la curta durada de molts 
contractes. Així, el 2017, el 40,3% dels contractes signats a Barcelona tenien 
una durada igual o inferior a un mes, i el 56,8% a 6 mesos.

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Polí�ca Econòmica i Desenvolupament Local  de 
l'Ajuntament de Barcelona a par�r de dades de l'Observatori del Treball i del Model produc�u de la Generalitat de 
Catalunya.
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Una de les principals conseqüències de la crisi iniciada el 2008 i dels canvis en la 
regulació laboral durant el seu transcurs ha estat la contenció i la pèrdua de 
capacitat adquisitiva dels salaris. Aquesta evolució ha portat a que el 2015, el 
32,4% dels treballadors de Barcelona sigui com a màxim mileurista (cobra un 
salari brut de 1.000 € o menys al mes), un percentatge que entre les persones 
menors de 30 anys s’eleva fins al 64,7%.

Efectivament, entre 2010 i 2015 el salari nominal mitjà a Barcelona va augmen-
tar un lleuger 1,5%, però -malgrat que l’evolució de l’IPC ha estat moderada- el 
salari real experimenta una reducció acumulada del -6,5% que posa de manifest 
la pèrdua de capacitat adquisitiva de les persones treballadores. Aquesta pèr-
dua és especialment intensa entre el 25% de treballadors amb remuneracions 
salarials més baixes (-8,8% al primer quartil), i és més accentuada a Barcelona 
(-6,5%) que a Catalunya i Espanya (-6,1 i -5,5%, respectivament).
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Evolució dels salaris a Barcelona

Aquestes tendències han portat a l’eclosió d’un fenomen ben conegut als Es-
tats Units, el de les persones treballadores pobres (working poor, en la literatu-
ra anglosaxona), que tot i treballar no guanyen prou per mantenir la seva famí-
lia i es troben, per tant, en una situació de gran vulnerabilitat laboral. D’acord 
amb la recent Enquesta de Condicions de Vida, el 2016, una de cada deu perso-
nes ocupades residents a Barcelona (el 9,8%) es trobava en aquesta situació, 
un percentatge que a la resta de l’AMB arribava a l’11,7%. Es trenca així un dels 
eixos centrals que sustentaven el pacte social de la postguerra europea, que 
vinculava la participació en el mercat de treball a l’accés a un salari i un nivell de 
vida dignes.

Al fenomen de les persones treballadores pobres cal sumar-hi unes caracterís-
tiques qualitatives de l’atur que requereixen l’atenció prioritària de les políti-
ques públiques. A finals de 2017, el perfil de l’atur registrat a Barcelona és el 
d’una dona més gran de 45 anys amb educació general i procedent dels serveis 
a les empreses o el comerç. Cal destacar que més de la meitat (el 53,4%) de les 
persones aturades a Barcelona tenen més de 45 anys, i la cinquena part és es-
trangera.
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PERFIL DE L'ATUR REGISTRAT A BARCELONA
Desembre 2017

Nombre % sobre Total

ATUR REGISTRAT TOTAL 73.752 100,0% IIIIIIIII -6,48

Sexe:
Homes 34.027 46,1% IIIIIIIIIII -8,34
Dones 39.725 53,9% IIIIII -4,83

Edat:
<25 anys 3.684 5,0% 2,59
25-29 anys 6.040 8,2% 0,52
30-44 anys 24.642 33,4% IIIIIIIIIII -8,03
>44 anys 39.386 53,4% IIIIIIIIII -7,26

Estudis:
Primaris o sense 4.544 6,2% IIIIIIIIII -7,40
Educació general 45.181 61,3% IIIIIIII -6,06
FP-Tècnics 12.046 16,3% IIIIIIIII -6,95
Universitaris 11.981 16,2% IIIIIIIIII -7,22

Durada:
Fins a 6 mesos 35.344 47,9% -0,15
De 6 a 12 mesos 10.532 14,3% IIIIIIIIIIII -8,46
Més de 12 mesos 27.876 37,8% IIIIIIIIIIIIIIIIII -12,79

Estrangers: 14.559 19,7% 1,17

Perceptors (%): 48,60% -0,68 p.p.

Variació anual (%)

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i 
Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de  l'Observatori de Treball 
i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a la durada, el 37,8% de les persones registrades com a aturades por-
ta més d’un any en aquesta situació, i cal assenyalar que la quarta part (el 
24,1%) ja fa més de dos anys que s’hi troba. Atès que el percentatge de perso-
nes en atur que perceben algun tipus de prestació no arriba al 50% (i assoleix el 
48,6% el desembre de 2017), la situació d’atur de molt llarga durada d’aquest 
darrer col·lectiu -que supera les 17.700 persones- planteja reptes de primera 
magnitud des de la perspectiva del risc d’exclusió sociolaboral.
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37,8%

24,1%

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat
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Atur de llarga durada i persones perceptores de prestacions a 
Barcelona 2010 - 2017 (% s/total)

Llarga durada (>1 any) Molt llarga durada (>2 anys) Perceptors

3. La inclusió en el mercat de treball: factors condicionants

L’augment dels nivells de precarietat i vulnerabilitat laboral descrit aboca un 
nombre creixent de persones treballadores al risc d’exclusió. La magnitud 
d’aquest fenomen, però, està estretament relacionada amb factors com el gè-
nere, l’edat o el nivell socioeconòmic, eixos que determinen l’estructura social 
i aguditzen la seva intensitat per a determinats grups de població, com són les 
dones o els joves.

DONES

Els indicadors del mercat de treball assenyalen de manera transversal unes 
condicions laborals menys favorables per a les dones. Així, amb dades de de-
sembre del 20171 per a la demarcació de Barcelona, la temporalitat incideix 
més entre les dones assalariades (27,6%) que entre els homes assalariats 
(25,3%). Així doncs, els problemes d’inseguretat laboral i econòmica lligats als 
contractes temporals -que sovint també suposen una menor remuneració- re-
cauen més en les dones.

1. Dades d’afiliació al Règim General de la Seguretat Social facilitades per l’Observatori de les 
Ocupacions del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
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D’altra banda, pel que fa al tipus de jornada laboral, el pes del treball a temps 
parcial entre les dones assalariades a Barcelona (19,2% del total) més que dupli-
ca el que registra el col·lectiu masculí (8%). L’ocupació a temps parcial pot ser 
una opció escollida per la persona treballadora per a poder conciliar la vida la-
boral i familiar, però arran de la darrera recessió econòmica ha augmentat sen-
siblement la contractació a temps parcial no desitjada, que implica precarietat 
i, per tant, més risc de pobresa.

* Dades del tercer trimestre de 2017. Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de 
Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades de 
l’Institut Nacional d’Estadística i Eurostat.

L’any 2016, les dones assalariades residents a Barcelona van percebre un salari 
mitjà –25.669 euros– un 21,8% inferior al dels homes. Tot i que les bretxes sala-
rials de Catalunya i Espanya van ser superiors a les de la ciutat (25,3% i 24,4% 
respectivament), la magnitud d’aquest indicador reflecteix la persistència de 
desigualtats de gènere significatives al mercat de treball.
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Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Polí�ca Econòmica i  
Desenvolupament Local de l 'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament 
d'Estadís�ca de l 'Ajuntament de Barcelona.
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Bretxa salarial entre homes i dones 2016 ( en %)

La bretxa salarial entre homes i dones residents a la ciutat es dona en totes les 
franges d’edat, en tots els nivells educatius, nacionalitats i grups professionals, 
en gairebé la totalitat de sectors i amb tot tipus de contracte i jornada.

D’altra banda, dins del col·lectiu de persones treballadores pobres, predo-
minen les dones: l’any 2015 a Barcelona el percentatge de dones assalariades 
que cobren salaris de 1.000 o menys de mil euros és del 36,6%, mentre que el 
d’homes és del 28,1%, de manera que el diferencial se situa en 8,5 punts percen-
tuals. Cal relacionar aquests indicadors amb el fenomen conegut com a “terra 
enganxós”, que expressa la dificultat per a les dones de sortir de feines menys 
valorades socialment i econòmicament i ascendir professionalment a altres ti-
pus d’activitats més ben remunerades.
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Segons l’estudi sobre la igualtat de gènere de Catalunya del 2015 realitzat per 
l’Observatori de la Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Cata-
lunya, les protagonistes de la nova pobresa són dones formades discriminades 
pel mercat laboral, tant en sous com en condicions laborals, especialment des-
prés de la maternitat, cosa que es tradueix en pensions i prestacions per deso-
cupació més baixes que els seus homòlegs homes.

A més, el “sostre de vidre” que frena l’accés de les dones a llocs de direcció a 
les empreses es manté força inalterat en els últims 10 anys i la pèrdua de talent 
es fa cada vegada més evident en un context d’augment del nombre de dones 
amb estudis superiors. Així, segons les dades de situació professional que ofe-
reix l’Enquesta de Població Activa, només tres de cada deu persones directives 
a Catalunya el quart trimestre de 2017 són dones, una proporció (pels volts del 
30%) que es manté estancada des de l’any 2013.

Més significativa és la presència femenina en l’àmbit de la recerca, ja que l’any 
2016 a Catalunya, 4 de cada 10 persones investigadores són dones. La participa-
ció de la dona en aquest àmbit -que el 2002 va ser del 35%- ha anat augmentant 
gradualment al llarg d’aquests 14 anys, però es manté en el 40% des del 2013.
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La bretxa de gènere en formació tecnològica comença en edats joves i les no-
ies i les dones encara estan molt infrarepresentades tant en l’àmbit de la for-
mació professional -on representen el 6% de les matrícules en tecnologia i co-
municació- com en les carreres universitàries d’àmbit més tecnològic -on 
representen el 13% de les matrícules- a l’Àrea de Barcelona.

Per altra part, segons l’Estudi sobre la bretxa digital de la Mobile World Capital, 
hi ha transversalitat de gènere en l’adopció d’Internet a la ciutat de Barcelona, 
de manera que ser home o dona no determina l’accés i ús d’Internet (un 77% 
d’homes i dones tenen smartphone amb Internet). S’observen, en canvi, certes 
diferències en els usos: les dones realitzen més activitats a la xarxa relaciona-
des amb la salut, mentre que els homes duen a terme més activitats comerci-
als. Per tant, l’escletxa de gènere d’accés i ús d’Internet no existeix a la ciutat, 
mentre que apareix amb força en els barris de renda baixa si el ciutadà és dona, 
té més de 45 anys i un nivell formatiu baix.

JOVES

En el cas de la població jove, l’atur i la precarietat laboral cobren especial inten-
sitat i tenen característiques pròpies. Així, la taxa d’atur juvenil a Barcelona 
(22,2% el quart trimestre de 2017) més que duplica la mitjana de la ciutat i se si-
tua 5,6 punts per sobre de l’europea (16,6%), tot i ser 6,8 punts més baixa que 
la catalana (29,0%) i 15,3 punts inferior a l’espanyola (37,5%). Val a dir que aques-
ta taxa s’ha reduït en més de 10 punts en els darrers tres anys.

*Dades del tercer trimestre de 2017
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 
de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades de l'Enquesta de Població Activa. 

23,1

43,6

22,2
26,3

51,7

29,029,0

54,8

37,5

15,8

23,0

16,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

IV 2008 IV 2012 IV 2017

Taxa d'atur juvenil per àmbits territorials (16-24 anys). En %.

Barcelona Catalunya Espanya UE-28*

001-548 ponenciasEIX5.indd   479 24/07/2018   10:24:40



480

Qualitat del treball, salaris i polítiques de desenvolupament local: l’experiència...

La contractació de persones joves es caracteritza per un major pes relatiu dels 
contractes a temps parcial (47,8 %) i temporals (87,4%) en relació amb les xifres 
de la població global (42,0 i 85,9%, respectivament). Així mateix, la curta dura-
da de molts contractes s’accentua en el col·lectiu jove: el 42,1% dels contractes 
signats per persones menors de 30 anys a Barcelona el 2017 tenen durada infe-
rior o igual a un mes, i el 60,6% a sis mesos, percentatges superiors als del con-
junt dels grups d’edat.

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Polí�ca Econòmica i 
Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona a par�r de dades de Observatorio de 
las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal en Barcelona.
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Quant a les remuneracions, el salari brut anual mitjà de les persones joves de 
menys de 25 anys a Barcelona és de 8.536 € l’any 2016 i es manté en termes 
nominals (-0,2%) respecte a 2015, mentre que els del col·lectiu de 25 a 29 anys 
és de 17.849 € i augmenta un +5,5% respecte a l’any anterior. El salari del con-
junt dels residents a la ciutat és de 29.176 € (un +1,1% més que el 2015), de mane-
ra que el sou brut dels dos grups d’edat que conformen el col·lectiu jove se si-
tua un 70,7% i un 38,8% per sota de la mitjana, respectivament.
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Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Polí�ca 

Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona a 

par�r de dades del Departament d'Estadís�ca de l'Ajuntament.
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En termes reals, de 2010 a 2015, el col·lectiu de treballadors jove és el que ex-
perimenta una major pèrdua de capacitat adquisitiva a la ciutat, amb reducci-
ons del -22,5% en el grup de menys de 24 anys i el -15,6% en el de 25 a 29 anys, 
mentre que al conjunt de la ciutat el descens és del -6,5%.

TERRITORI

El deteriorament de la qualitat laboral a la ciutat com a conseqüència de la re-
cent crisi es constata també en la dimensió territorial. Així, l’atur mostra una 
incidència desigual als districtes i barris de Barcelona. El mes de desembre de 
2017, el percentatge de persones en situació d’atur respecte a la població amb 
edat de treballar a Barcelona és del 7% i els districtes de Sarrià-Sant Gervasi, 
l’Eixample, Les Corts i Gràcia assoleixen ràtios per sota de la mitjana, amb va-
lors que oscil·len entre el 3,8% del primer i el 6% del darrer. Per contra, els dis-
trictes de Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sant Martí, Sant Andreu, Ciutat Ve-
lla i Nou Barris superen la mitjana de l’atur de la ciutat, i l’indicador d’aquest 
darrer (9,7%) equival a més de 2,6 vegades el de Sarrià-St. Gervasi.

Set dels deu barris amb major percentatge d’atur sobre la població de 16 a 64 
anys -Ciutat Meridiana, la Trinitat Nova, Vallbona, Canyelles, la Guineueta, Ver-
dum i les Roquetes- pertanyen al districte de Nou Barris, el més perjudicat per 
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la situació d’atur. En canvi, entre els 10 barris amb menor percentatge de per-
sones en atur sobre la població potencialment activa, 6 pertanyen al districte 
de Sarrià-Sant Gervasi.

Atur registrat sobre població de 16-64 anys (%)
Desembre 2017

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament 
de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Cal remarcar que els districtes amb una major incidència de l’atur sobre la po-
blació en edat de treballar tenen un índex de renda inferior a la mitjana de Bar-
celona, i es caracteritzen també per percentatges més elevats de població 
amb estudis primaris o sense estudis. Els factors de vulnerabilitat laboral es-
tan, doncs, estretament correlacionats, de manera que determinades proble-
màtiques socioeconòmiques es concentren en zones concretes del territori de 
la ciutat.
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4. Una proposta de futur: el salari de referència

Una de les propostes sorgides en l’àmbit internacional com a resposta al feno-
men de les persones treballadores pobres és la implantació territorialitzada de 
salaris de referència, habitualment en l’àmbit local. El salari de referència o “sa-
lari de vida” seria aquell que té per objectiu principal establir una remuneració 
suficient perquè un/a treballador/a i la seva família puguin viure dignament, 
vinculada sempre a un espai geogràfic determinat.

Entre els arguments a favor de l’adopció d’un salari mínim a nivell local, desta-
ca el fet que permet millorar la capacitat adquisitiva dels treballadors amb sous 
més baixos i, per tant, la seva capacitat de consum que repercuteix favorable-
ment sobre l’activitat econòmica de la zona; pot incentivar una millora en la 
capacitat formativa dels treballadors; pot reduir la pobresa així com la desi-
gualtat salarial i d’ingressos, i pot eliminar la necessitat d’alguns ajuts socials 
complementaris per a treballadors amb sous molt baixos. Alhora, aquesta me-
sura pot generar alguns riscos i, per exemple, pot augmentar l’abandonament 
escolar, traspassar l’augment de costos laborals als preus o augmentar l’eco-
nomia submergida en el mercat de treball afectat.

L’anàlisi internacional comparada mostra l’aplicació de salaris mínims territori-
alitzats en països com Canadà, Estats Units o Japó (v. AQR-Lab/Universitat de 
Barcelona (2016)), amb experiències de particular interès -en el cas nord-ameri-
cà- a nivell de ciutat.

En el cas de Barcelona, l’estudi “Càlcul del Salari de Referència de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona” (v. D’ALEPH (2016)) estima per primera vegada aquest 
Salari Mínim de Ciutat basant-se en la definició d’un pressupost de necessitats 
bàsiques per poder tenir una vida digna dins de l’Àrea Metropolitana. El docu-
ment és un primer pas per definir nous indicadors de pobresa o renda mínima 
que poden ser utilitzats després en el càlcul de determinades prestacions mo-
netàries per part del sector públic, superant el concepte del Salari Mínim Inter-
professional (SMI), que s’ha demostrat ineficient, i apostant pel Salari de Refe-
rència o Salari Mínim de Ciutat, com a eina nova a tenir en compte des del 
sector públic a l’hora de promoure polítiques de benestar i justícia social.

L’informe estima el salari de referència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
en un valor final de 1.048,87 €, que seria la quantitat que una persona adulta ti-
pus que resideixi en aquest entorn necessitaria com a mínim mensualment per 
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satisfer les seves necessitats bàsiques i viure-hi dignament. Aquest salari de re-
ferència o Salari Mínim de Ciutat s’ha calculat també per territoris, en base a 
les diferències de preu dels principals ítems analitzats (transport, habitatge, 
educació, oci, alimentació, etc.), i, per exemple, a Barcelona ciutat es fixa el 
Salari de Referència –per a una persona que viu sola- en 1.251,15 euros.

La metodologia de càlcul utilitzada en aquest projecte s’anomena Càlcul de les 
Necessitats Vitals Bàsiques (Basic Living Costs Approach), i consisteix a elaborar 
un pressupost de necessitats bàsiques per a diferents tipus de famílies que els 
permeti tenir una vida digna i quantificar-lo monetàriament, en base a unes 
cistelles de béns i serveis bàsics, unes quantitats mínimes de consum que per-
metin cobrir les necessitats bàsiques de diferents tipus de famílies, i tenint en 
compte el seu preu i també el nombre de persones actives a la família.

Distribució de les despeses bàsiques per a tots els tipus de família

Aliments i begudes
17.7%

Neteja i higiene 
personal

1.4%

Cost de l'habitatge
33.1%Despeses corrents 

de l'habitatge
10.7%

Transport
7.7%

Despeses 
personals 

i oci
8.1%

Roba i 
complements

2.9%

Educació
3.2%

Despeses 
extraordinàries

15.2%

Font: D’ALEPH (2016).

Les partides principals per a tots els tipus de família son les relacionades amb 
l’habitatge i despeses de la llar, així com les corresponents a necessitats bàsi-
ques d’alimentació i begudes. A més, en el cas de les famílies amb nens, les 
despeses escolars també representen un percentatge important de la despesa 
mensual.

Tenint en compte aquests elements, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) s’han compromès a impulsar l’establiment d’un 
salari mínim de referència de 1.000 euros, una actuació que consideren priori-
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tària i necessària per millorar la qualitat de l’ocupació i la qualitat de vida de la 
ciutadania. Actualment, en el marc del Consell Econòmic i Social de Barcelona 
(CESB), un grup de treball amb participació dels agents socials de la ciutat i 
l’Ajuntament de Barcelona està avançant en l’elaboració d’una proposta con-
certada sobre aquest tema.

5. Accions des de Barcelona Activa

Des de 2016, l’Ajuntament i Barcelona Activa desenvolupen l’Estratègia per 
l’Ocupació a Barcelona (EOB 2016-2020) que defineix tres línies estratègiques 
principals que consisteixen a incrementar les actuacions de millora de l’ocupa-
bilitat per a tothom; posar l’ocupació al centre de la política municipal en fer 
transversal la prioritat de l’ocupació a totes les àrees del consistori i apropar 
els serveis al territori i a les necessitats de les persones mitjançant estratègies 
territorials d’ocupació.

De l’EOB 2016-2020 en destaca el replantejament en l’orientació i direcció dels 
diferents programes, recursos i actuacions als col·lectius més vulnerables i en 
risc d’exclusió social. L’Estratègia per l’Ocupació a Barcelona situa com a priori-
tària l’atenció i el foment de l’ocupació en les dones, els i les joves, les perso-
nes majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada, les persones migra-
des, amb discapacitat i/o diversitat funcional, amb baixa ocupabilitat i 
qualificació, o aquelles amb especials reticències al mercat de treball formal 
perquè operen de forma cronificada en l’economia submergida. A més, es pro-
posa territorialitzar l’atenció i l’assessorament a les persones aturades per tot 
Barcelona mitjançant la descentralització dels dispositius locals d’ocupació de 
Barcelona Activa, i la col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per 
aprofundir en la integració de les actuacions.

Algunes de les principals mesures que s’estan aplicant en el desplegament de 
l’EOB són:

La implantació de clàusules salarials i socials en la contractació

Barcelona Activa va presentar el 2017 un nou protocol que estableix nous crite-
ris per garantir una ocupació de qualitat, estable i no discriminatòria a Barcelo-
na i a l’Àrea Metropolitana. Els nous criteris fixen que només es gestionaran i 
publicaran peticions d’empreses que ofereixin un salari superior a 1.000 euros, 
contractes d’almenys 6 mesos i condicions laborals que facilitin la conciliació. 
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La mesura, acordada amb els sindicats, vol orientar el mercat de treball de la 
ciutat cap a una ocupació de qualitat i lluitar contra la precarietat laboral. 

A més, des de Barcelona Activa, des de mitjan 2017 s’han incorporat criteris 
d’eficiència social per a les licitacions d’obres i serveis. En l’actualitat, els plecs 
de condicions de les licitacions de Barcelona Activa inclouen requisits per po-
tenciar els drets socials i laborals, l’accés al mercat públic a les petites i mitja-
nes empreses i les oportunitats a entitats de l’Economia Social i Solidària, 
d’acord amb la nova Guia de contractació Pública Social de l’Ajuntament de 
Barcelona. També es treballa per anar incorporant criteris de sostenibilitat 
d’acord amb la Guia de contractació pública ambiental.

Polítiques amb perspectiva de gènere

Barcelona Activa Incorpora la perspectiva de gènere en totes les actuacions 
que es porten a terme en el marc de l’Estratègia per l’Ocupació, amb especial 
atenció a la lluita contra l’escletxa salarial de gènere i el sostre de vidre, que 
reflecteixen la discriminació i les desigualtats en el mercat de treball vers les 
dones -en particular en l’àmbit econòmic-empresarial.

Així mateix, Barcelona Activa aposta clarament per tractar de reduir la bretxa 
digital tecnològica, a més de prioritzar projectes de dones emprenedores en 
l’àmbit TIC i tecnologia d’alt impacte -com en la incubadora del “Mediatic”-, i 
també en l’àmbit de les vocacions cientificotècniques, i promou la participació 
de les dones en formacions científiques i tècniques per què poguessin formar 
part de les ocupacions de futur que estaran en molt bona part vinculats a la 
tecnologia.

D’altra banda, Barcelona Activa impulsa l’Escola de Dones Professionals, Direc-
tives i Emprenedores, un projecte adreçat a les dones de la ciutat emprenedo-
res, professionals, directives i predirectives, que fomenta la incorporació de les 
dones en el món de l’empresa a partir dels següents principis i valors:

a) Emprendre és una actitud, una forma de ser i d’estar, que va més enllà del 
procés de creació d’una empresa o de l’autoocupació, i per això, l’Escola ofe-
reix programes per dones professionals i directives que tenen per objectiu tren-
car el “sostre de vidre”, lluitar contra la bretxa salarial i la segregació vertical.

b) Crear entorns de networking que potenciïn la creació de xarxes profes-
sionals que enforteixin les iniciatives promogudes per les dones.
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c) Incrementar la visibilitat de les dones emprenedores i directives per tal 
de generar nous “rol models” que inspirin les generacions futures.

d) Promoure noves formes d’organització dels temps, que generin empre-
ses més humanes, en les quals les persones estiguin en el centre dels 
processos, amb entorns de treball flexibles i que promoguin la coopera-
ció.

e) Promoure l’emprenedoria col·lectiva basada en una economia diversa i 
plural.

Plans de Desenvolupament Econòmic dels districtes (PDE)

D’altra banda, els Plans de Desenvolupament Econòmic als districtes impulsats 
des del districte i Barcelona Activa amb les entitats i agents del territori desen-
volupen línies estratègiques i mesures especialment orientades a promoure 
l’ocupació de qualitat: Destaca entre altres les diagnosis sobre la precarietat 
laboral als districtes per tal de dissenyar accions específiques per afavorir l’ocu-
pació en condicions laborals dignes.

Punt de Defensa dels Drets Laborals

L’Ajuntament de Barcelona ha obert per primera vegada un Punt de Defensa 
de Drets Laborals a la ciutat, un espai d’assessorament i informació tant per a 
persones treballadores com també ocupadores que viuen o tenen el seu lloc 
de feina a Ciutat Vella. La iniciativa, impulsada pel Districte de Ciutat Vella i Bar-
celona Activa, té com objectiu treballar en xarxa amb les entitats del barri i els 
agents sindicals. També es vol combatre la precarietat a la feina, identificar ca-
sos de vulneració de drets laborals i avançar cap a un mercat de treball de qua-
litat. Per aquest motiu, es farà una especial incidència en els sectors del turis-
me, l’hostaleria i l’oci nocturn, així com en l’àmbit de les cures o persones 
treballadores de la llar.
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RESUMEN

Se pretende investigar sobre los profesionales competentes: qué les caracteriza, 
cómo actúan, qué resultados obtienen y cómo aprenden. Partimos de un modelo 
explicativo de la competencia profesional de geometría variable, basado en el saber 
actuar validado y contextualizado. El marco de referencia para el análisis es un mo-
delo sistémico que nos permite organizar los factores relevantes para la misma, re-
copilados mediante la revisión de la literatura. El modelo se especifica en el perfil del 
profesor/a en el contexto de la formación para emprender.

1. OBJETIVO

Desarrollar las bases para una propuesta de modelo explicativo de la compe-
tencia profesional, especificada en el perfil del profesor en la formación para 
emprender.

2. JUSTIFICACIÓN

Consideramos que tiene interés analizar el objeto de estudio, basándonos en 
las siguientes aportaciones: el emprendimiento es considerado un factor rele-
vante para la economía y la empresa (Global Entrepreneurship Research Asso-
ciation, 2017). A su vez, la formación para emprender es un factor relevante 
para el emprendimiento (Fayolle, 2011). Además, el perfil del profesor es esen-

Bases para una propuesta de modelo explicativo de la 
competencia profesional...
Javier Asenjo y Antoni Navío
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cial para la formación para emprender (Aouni, 2011). Finalmente, la competen-
cia del docente es clave para su actuación profesional (Navío, 2005).

Figura 1. La competencia profesional docente, en el contexto de la 
formación para emprender, como factor que contribuye al desarrollo de la 

empresa y la economía.

3. METODOLOGÍA

• Usaremos una aproximación contextualizada y de geometría variable a 
la competencia (basada en Le Boterf, 2013).

• Revisaremos el estado del arte en la materia y recopilaremos una lista de 
factores explicativos de la competencia (nos basamos en diversos auto-
res, que por motivos de extensión no citaremos aquí, aunque aparecen 
en Asenjo (2016)).

• Utilizaremos un marco de referencia que nos aporte una estructura para 
organizar los hallazgos realizados en la revisión de la literatura. En este 
caso es un modelo basado en la Teoría general de sistemas (Bertalanffy, 
1972).
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4. ANÁLISIS DE LA LITERATURA

4.1. La competencia profesional y su especificación para la figura del 
profesor/a

La competencia profesional es un factor relevante para el análisis del desem-
peño de las personas y organizaciones. Se trata de un objeto de estudio com-
plejo que presenta múltiples definiciones y aproximaciones. El resultado de su 
análisis suele culminar con un listado de competencias, que en muchos casos 
acumulan y confunden conceptos sin criterios claros (habilidades, actitudes, 
saberes, funciones, objetivos...). Resulta un análisis superficial, plano e insufi-
ciente (Le Boterf, 2008).

Aquí usaremos como referencia una aproximación conceptual que es efectiva 
a la hora de superar los citados enfoques reduccionistas (Le Boterf 2008; 2010; 
2011; 2013). Define la competencia como el saber actuar, validado, en un con-
texto profesional específico. Desarrolla el concepto de “saber combinatorio”, 
que permite al profesional organizar sus recursos de una manera personaliza-
da y gestionarlos en su acción profesional. Para desarrollar una geometría va-
riable en la gestión de la competencia, propone considerar varias premisas:

Tabla 1. Premisas para una geometría variable en la gestión de la 
competencia (Le Boterf, 2013)

1. Es preferible ser competente que tener competencias
2. Diferenciar el estándar profesional, de la actuación real
3. Diferenciar los recursos “para”, de los listados superficiales de competencias
4. Es preferible priorizar que ser exhaustivo
5. Transferir competencias es un proceso de cocreación
6. Clarificar qué entendemos por competencia antes de evaluar
7. Desarrollar una aproximación basada en itinerarios profesionales
8. Aprendizaje iterativo y retroalimentado en progresión en espiral

Veamos un esquema donde interactúan elementos esenciales para la compe-
tencia:
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La de profesor/a es una profesión, ya que verifica las componentes de la profe-
sionalidad recogidas por Le Boterf (2010): identidad, ética, ejes de profesiona-
lismo, variedad de recursos y experiencias, capacidad de reflexión y distancia-
miento crítico, reconocimiento profesional y existencia de asociaciones 
profesionales.

Para el análisis que proponemos, haremos referencia al esquema simplificado 
para representar el funcionamiento de un ecosistema, extrapolable a otros 
contextos. Se basa en la Teoría General de Sistemas, desarrollada por el biólo-
go austríaco Ludwig Von Bertalanffy (1972) el cual, analizando ecosistemas 
presentes en la naturaleza, observó que los elementos interactúan entre sí, re-
troalimentándose.

Figura 3. Diagrama para un modelo sistémico (adaptado a partir de 
Bertalanffy, 1972)
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En Roelof y Sangers (2007), encontramos otro caso aplicado del uso de los 
esquemas sistémicos al evaluar la competencia profesional del profesor desde 
un enfoque genérico. En dicho enfoque podemos destacar que la progresión 
se realiza siguiendo el camino inverso a lo habitual: desde el final (output), 
hasta el principio (input).

Figura 4: Modelo interpretativo para evaluar la competencia profesional 
docente (Roelofs y Sangers, 2007)

4.2. Emprendimiento y formación para emprender

En Castells (2010), observamos que con el nuevo milenio nos encontramos in-
mersos en un cambio de paradigma que supone un proceso de transformación 
global con implicaciones a todos los niveles: políticas, económicas, sociales, 
tecnológicas, educativas... La crisis ha golpeado sistemáticamente al estado 
del bienestar, las clases sociales, la configuración de los sectores económicos, 
la generación de riqueza, la creación y el mantenimiento de la ocupación a ni-
vel global.

Estudios de prospectiva (tendencias) muestran la pujanza de un nuevo para-
digma que consiste en que las carreras profesionales presentaran frecuentes 
alternancias entre períodos de empleo, de desempleo y de autoempleo. Es una 
responsabilidad hacer que la formación para el emprendimiento sea sostenible 
en los diferentes niveles educativos, por su contribución a la dinamización del 
mercado y a la generación de riqueza y empleo (Eickoff, 2008).
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Fayolle (2011) indica que, según diversos estudios, los factores que aumentan 
la propensión al emprendimiento son, por este orden:

1. La pertenencia a una familia de empresarios o emprendedores

2. La participación activa en asociaciones de estudiantes

3. Las estancias de larga duración en países extranjeros

4. La formación emprendedora

La formación para emprender se desarrolla rápidamente en el mundo, en gran 
parte porque está relacionada con dilemas económicos y sociales prioritarios. 
El emprendimiento contribuye al crecimiento económico, a la creación de em-
pleo y puede permitir la reinserción social de algunas personas desfavorecidas 
(en Fayolle, 2011).

5. LISTADO ESTRUCTURADO DE FACTORES EXPLICATIVOS

Al revisar la literatura, recopilamos diversos factores que por diversos motivos 
son considerados relevantes a la hora de explicar la competencia profesional. 
Para analizarlos en el marco de la competencia profesional, decidimos organi-
zarlos siguiendo un esquema sistémico retroalimentado.

Figura 6. Modelo sistémico-combinatorio de la competencia del formador, 
simplificado (Asenjo, 2016)
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Además, los contextualizamos para el caso de la figura profesional del profe-
sor en la formación para emprender. Los factores se presentan en:

• Tabla 2: Recursos personales y del entorno (Input)

• Tabla 4: Proceso (Funciones y actividades)

• Tabla 5: Resultados (Output) y Retroalimentación (Feedback)

Tabla 2. Recursos del profesional, a partir de las aportaciones de diversos 
autores (Asenjo, 2016)

ÁREA SUBÁREAS FACTORES/INDICADORES

Recursos
Personales
(INPUT)

Saber ser y estar Conocerse a sí mismo/a
Conocer la propia misión y valores
Tener madurez personal
Saber motivarse
Tener una expectativa positiva
Tener experiencia vital
Saber relacionarse con los demás
Ser ciudadano/a del mundo

Saber enseñar Tener experiencia docente
Tener conocimiento sobre enseñanza
Conocer técnicas para enseñar
Tener experiencia profesional en las áreas que 
enseña

Saber emprender Tener experiencia emprendiendo
Conocer sobre emprendimiento
Conocer las técnicas para emprender
Conocer el ecosistema emprendedor
Ser una persona emprendedora
Ser una persona innovadora

Saber instrumentar Dominar las tecnologías
Saberse comunicar (oral y escrito)
Saberse comunicar en inglés
Saber gestionar el tiempo

Recursos entorno
(INPUT)

Recursos de soporte Recibir adecuada remuneración
Disponer de herramientas: tecnológicas y 
metodológicas
Disponer de espacios adecuados.
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Tabla 3: Funciones profesionales, a partir de las aportaciones de diversos 
autores (Asenjo, 2016)

ÁREA SUBÁREAS FACTORES/INDICADORES

Funciones y 
actividades
(PROCESO)

Planificando* Visualizando los objetivos
Comprometiéndose con sus retos
Gestionando sus puntos fuertes y débiles
Gestionando las amenazas y oportunidades
Preparando su actuación profesional
Conociendo en profundidad a los participantes
Adaptando la formación a los perfiles y necesidades de los 
participantes
Promoviendo un emprendimiento responsable

Facilitando* 
aprendizajes

Disfrutando al enseñar
Transmitiendo entusiasmo
Generando un ambiente de trabajo de confianza
Enseñando a razonar creativamente
Reflexionando sobre los motivos para ser una persona 
emprendedora
Fomentando el diálogo constructivo
Promoviendo el aprendizaje en acción
Fomentando el aprendizaje colaborativo
Desarrollando proyectos prácticos
Combinando medios formativos on line y off line
Yendo más allá del espacio formativo aula (saliendo del 
edificio, eventos, prácticas, viajes...)

Coordinando* Acompañando y orientando a los participantes en su 
proceso de aprendizaje
Colaborando con el equipo docente
Coordinándose con el centro formativo

Evaluando* De manera continua
Por múltiples agentes (coach, compañeros, clientes...)
Recursos (saber, saber-hacer, saber ser y estar, actitudes)
Actuaciones (juego de roles, presentaciones, trabajo 
equipo)
Resultados (prototipos, proyectos, indicadores...)
Realizando un seguimiento posterior a la formación

Innovando* Aprendiendo de las buenas prácticas y avances del sector
Desarrollando soluciones nuevas y adaptadas
Innovando al formar (experimentando y validando)

* la competencia se conjuga en gerundio (tiempo verbal que indica acción en marcha)
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Tabla 4. Resultados esperados para los agentes y retroalimentación, a partir 
de las aportaciones de diversos autores (Asenjo, 2016)

ÁREA SUBÁREAS FACTORES/INDICADORES

Resultados
esperados para
los agentes
(OUPUT)

Participantes Elevada satisfacción con la formación
Aprendizaje significativo
Lo aprendido es altamente aplicable
Se potencia espíritu emprendedor
Se potencia la empleabilidad de quien trabaja 
para terceros
Se promueven sinergias entre los participantes

Centros formativos Elevada satisfacción de los participantes con el 
centro
Elevada satisfacción del centro con la 
actuación del formador
Se promueven procesos reales para 
emprender (startup, autoocupación, 
intraemprendimiento)

Retroalimentación
(FEEDBACK)

El docente Reflexionando sobre su propia práctica 
profesional
Aprendiendo del proceso (errores, aciertos, 
decisiones, hallazgos)
Detectando oportunidades para su mejora 
(recursos, práctica profesional, resultados...)
Aplicando cambios que mejoren su 
competencia (recursos, práctica profesional, 
resultados...)

Para concluir, presentamos un cuadro resumen de los factores relevantes es-
tructurados de manera sistémica:
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Figura 6. Modelo sistémico-combinatorio de la competencia del formador, 
en detalle (Asenjo, 2016)

6. CONCLUSIONES

Para finalizar, recordemos la cita de Kurt Lewin (1951:138): “no hay nada más 
práctico que una buena teoría”.

En este caso, hemos compartido algunas bases para una propuesta de modelo 
explicativo de la competencia profesional contextualizada en el caso del profe-
sor en la formación para emprender.

Además, por la propia estructura del modelo sistémico, parece factible plan-
tear transferencias adaptadas a otros perfiles profesionales y a otros contex-
tos. Los profesionales competentes de cualquier perfil y sector tienen unos re-
cursos (personales y del entorno), que combinan de manera particular, en su 
actuación profesional, para lograr unos objetivos y, además, reflexionan sobre 
su propia práctica y aprenden de sus errores y aciertos.

Finalmente, si logramos avanzar en la comprensión de los factores relevantes 
para explicar qué recursos tienen, cómo actúan, qué resultados obtienen y 
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cómo aprenden los profesionales competentes, podremos aplicar este conoci-
miento para mejorar en alguna medida: la formación, la economía, la empresa 
y la sociedad, tanto a nivel local como global.
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ABSTRACT

Esta comunicación explora la educación universitaria para el emprendimiento basa-
da en métodos activos. Se destaca la importancia para el crecimiento económico de 
la formación en emprendimiento. Esta formación tiene una presencia reciente y aun 
relativamente menor en nuestras universidades. Se destacan dos experiencias re-
cientes y punteras desarrolladas en Cataluña, en colaboración con otras universida-
des europeas: el grado oficial LEINN (Liderazgo, Emprendimiento e INNovación) y 
las metodologías activas basadas en retos desarrolladas en dos másteres del consor-
cio KIC Innoenergy, ofrecido por la Universitat Politècnica de Catalunya. Se destaca 
la importancia de promover la formación en emprendimiento basada en la actividad 
del propio alumno, en línea con las experiencias descritas.

1. Introducción

El emprendimiento está ampliamente considerado como un catalizador del 
crecimiento económico, el desarrollo regional y la creación de empleo. En con-
secuencia, existe un volumen creciente de estudios sobre la potencial contri-
bución del emprendimiento al desarrollo económico y social (Laukkanen, 2000; 
Tödtling y Trippl, 2005; McKeever et al., 2014), ofreciendo un complejo panora-
ma de lo que constituye el emprendimiento (Davidsson, 2005), el aporte del 
emprendimiento a la sociedad (Martin y Osberg, 2007), y los factores de éxito 
de un proyecto emprendedor (Devece et al. 2016).

Sin embargo, la actual coyuntura económica a nivel mundial ha creado serias 
dificultades no solamente para crear empleo, sino también para conservar el 
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existente (Galvão et al., 2018). Al mismo tiempo, se ha constatado una intensa 
competitividad y grandes cambios en el ámbito económico, social y tecnológi-
co, lo que obliga a aquellos en búsqueda de empleo a demostrar conocimien-
tos y habilidades relevantes en la realidad empresarial (Kucel et al., 2016).

En este contexto, en las últimas décadas ha ido creciendo el interés de la Unión 
Europea por promover la educación en emprendimiento como herramienta fa-
cilitadora del desarrollo económico (Lindh y Thorgen, 2016), y como forma de 
potenciar las actitudes, el conocimiento y las habilidades asociadas con el éxito 
empresarial (Nabi et al., 2018).

La investigación en esta área sugiere que el emprendimiento puede ser apren-
dido, o al menos potenciado (Henry et al., 2005; Taatila, 2010). Como resultado, 
la educación y el aprendizaje del emprendimiento han ocupado un lugar priori-
tario en la agenda política de muchos países de todo el mundo (Askun y Yildi-
rim, 2011). A nivel europeo, en el año 2013, la Comisión Europea creó el Plan de 
Acción sobre emprendimiento 2020 (Comisión Europea, 2013) para fomentar el 
espíritu empresarial. Dicho plan de acción se basa en tres pilares: desarrollar la 
educación y la formación empresarial, crear un entorno favorable para el desa-
rrollo de los negocios y propiciar el emprendimiento de ciertos colectivos 
(Martín, 2015). Por tanto, la educación en emprendimiento se visualiza como 
una herramienta estratégica para contribuir a la creación de empleo y al desa-
rrollo económico de las regiones.

Al mismo tiempo, el diseño de programas de educación en emprendimiento ha 
atraído el interés del mundo académico, principalmente a través de debates 
sobre la relevancia y efectividad de los programas MBA en las escuelas de ne-
gocios (Binks et al., 2006; Warhurst, 2011), formas alternativas de organizar la 
educación empresarial (Willmott, 1994; Bayes y Michels, 2011); metodologías 
docentes tales como aprendizaje experiencial (Cooper et al., 2004; Schindehut-
te, 2016); aprendizaje basado en problemas (Wee 2004; San Tan y Ng, 2006); 
método del caso (Pitt y Watson, 2011; Henry y Foss, 2015); y el diseño de la edu-
cación en emprendimiento (Honig, 2004; Manimala y Thomas, 2017a). Diversos 
autores enfatizan que el proceso de aprendizaje del emprendimiento debe ba-
sarse en la acción y la experiencia práctica (Ehiyazaryan y Barraclough, 2009; 
Kassean et al., 2015). En este sentido, Collins et al. (2006), realizan un llama-
miento a una nueva visión sobre el contenido de los programas de emprendi-
miento y sobre la forma en que los entornos de aprendizaje deben ser creados.
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En este trabajo se exploran dos casos de aplicación de metodologías activas de 
aprendizaje en las universidades catalanas. En primer lugar, se describe la ex-
periencia resultante de la aplicación en Cataluña de un modelo innovador de 
educación emprendedora. Se trata del grado universitario oficial LEINN (Lide-
razgo, Emprendimiento e INNovación), iniciado en Barcelona en 2014. El grado 
está basado en el modelo Tiimakatemia (Team Academy, en su versión anglo-
sajona), originada en los años 90 en Finlandia. Se trata de un modelo de apren-
dizaje en el que equipos de emprendedores crean y gestionan empresas rea-
les, de las cuales son propietarios (Heikkinen, 2003). Este enfoque contrasta 
con otros modelos de aprendizaje convencionales basados en la simulación del 
emprendimiento (Fox et al., 2018), el aprendizaje basado en prácticas laborales 
(Smith y Clegg, 2017), o en la formación ocupacional en negocios pertenecien-
tes a instituciones académicas (Mitchell et al., 2016). El hecho de que las em-
presas creadas por los estudiantes son reales y gestionadas en la economía 
real, además de ser propiedad de los propios alumnos, es clave en la capacidad 
del modelo Team Academy para potenciar las habilidades de gestión, liderazgo 
y emprendimiento (Tosey et al., 2015). En particular, este modelo impacta de 
manera significativa en la implicación emocional en dichas empresas y rebasa 
ampliamente el nivel de responsabilidad respecto al que implica la formación 
profesional convencional. El modelo Team Academy, descrito con más detalle 
en la sección 3.1, presenta otros elementos innovadores, incluyendo la ausen-
cia de docencia formalizada, aulas y planes de estudios. El eje central es el 
aprendizaje en equipo, entendido en los términos definidos por Senge 
(1990:236), es decir, el proceso de alinear y desarrollar la capacidad del equipo 
para crear los resultados que los miembros del equipo realmente desean.

En segundo lugar, se presenta la experiencia de los autores en el enfoque de 
aprendizaje basado en retos de la asignatura emprendimiento tecnológico, im-
partida en los másteres MsC RENE (Renewable Energy) y MsC SELECT (Enviro-
nomical Pathways for Sustainable Energy Systems), ofrecidos por el European 
Institute of Innovation and Technology (EIT), fundado por la Unión Europea a 
través de KIC Innoenergy, una alianza de instituciones clave en el sector de la 
energía europea que incluye a empresas, centros de investigación, escuelas de 
negocios y universidades técnicas. Uno de los socios de esta alianza es la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (UPC), quien ofrece los dos másteres en la 
Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de Barcelona.

El objetivo de los másteres MsC RENE y MsC SELECT es la creación de una nue-
va generación de visionarios innovadores que cambien las reglas del juego, ca-
paces de crear soluciones nuevas, sostenibles y asequibles para los retos ener-
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géticos de hoy y de mañana y de generar un impacto positivo a nivel social y 
medioambiental en Europa. Estos innovadores son seleccionados entre los 
mejores candidatos del mundo y formados en este nuevo espíritu.

En los másteres MsC RENE y MsC SELECT se han implementado metodologías 
de aprendizaje para promover el espíritu emprendedor de los estudiantes. Es-
pecíficamente, se presenta la experiencia de aprendizaje activo de los estu-
diantes del curso de emprendimiento tecnológico de ambos másteres, quienes 
se enfrentan al reto de desarrollar proyectos de base tecnológica para solucio-
nar problemas relevantes en el ámbito social y medioambiental. Ambos pro-
gramas se basan en la colaboración universidad-empresa para promover la 
educación y el aprendizaje en las áreas de ingeniería, innovación y emprendi-
miento para un futuro sistema energético sostenible.

El resto de este trabajo se organiza de la siguiente forma. La sección 2 presen-
ta una breve revisión de la literatura, destacando el rol del emprendimiento en 
el desarrollo económico y ofreciendo una visión de la educación y la formación 
en emprendimiento en general. La sección 3 describe el funcionamiento, por 
un lado, del modelo Team Academy, basado en la experiencia obtenida en el 
grado universitario LEINN de Barcelona y, por otro, de las metodologías de 
aprendizaje para el emprendimiento experimentadas en los másteres MsC 
RENE y MsC SELECT de la UPC. Finalmente, en la sección 4 se ofrecen perspec-
tivas sobre el funcionamiento de estos modelos innovadores de aprendizaje y 
se revisan las implicaciones para el diseño de las actividades educativas y el 
aprendizaje de la gestión empresarial.

2. Revisión de la literatura

2.1. La importancia del emprendimiento en el desarrollo económico y social

Hoy en día el emprendimiento ha ganado una gran importancia como impulsor 
del crecimiento y desarrollo económico de los países (Fritsch y Kublina, 2018). 
La crisis financiera a nivel global ha propiciado que el emprendimiento sea con-
siderado como una alternativa estratégica en la lucha para combatir los ciclos 
actuales de regresión económica (Naudé, 2010). El emprendimiento es, por 
tanto, una herramienta clave en el desarrollo económico (Acs et al., 2017), con 
efectos a largo plazo en el bienestar social (Alvord et al., 2004), y que aporta 
innovación y sostenibilidad a las regiones. Audretsh y Thurik (2001) sostienen, 
en base a un estudio en 23 países de la OCDE, que a mayor nivel de emprendi-
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miento en un país, mayor es el nivel de crecimiento, empleo y desarrollo. Hafer 
(2013) argumenta que existe una relación directa entre el emprendimiento y el 
crecimiento económico en Estados Unidos, a partir del análisis de los datos del 
producto nacional bruto, la renta real per cápita y el crecimiento del empleo en 
los 50 estados.

El emprendimiento es también un factor clave en el desarrollo de soluciones 
económicas sostenibles a problemas sociales (Tracey y Phillips, 2007). En el in-
forme conjunto de la OCDE y la Comisión Europea “The missing entrepreneurs, 
2017” se indica que las políticas a nivel nacional, regional y local pueden ayudar 
a impulsar el empleo, el crecimiento económico y la inclusión social vía la elimi-
nación de obstáculos a la creación de start-ups y el autoempleo de las personas 
de los grupos más desfavorecidos o con menor representación en el ámbito 
del emprendimiento (OECD/European Comission, 2017).

De acuerdo con el marco estratégico “Education and Training 2020” de la 
Unión Europea en el ámbito de la educación y la formación, uno de los objeti-
vos principales para la década 2010-2020 es el aumento de la creatividad y la 
innovación, incluyendo el emprendimiento, en todos los niveles de la educa-
ción (European Union, 2009). El informe destaca que la creatividad y la innova-
ción son decisivas para el desarrollo empresarial y para la capacidad de Europa 
de competir en el ámbito internacional. El desafío consiste en fomentar la ad-
quisición por todos los ciudadanos de las competencias claves transversales, 
tales como la competencia digital, aprender a aprender, el sentido de la iniciati-
va y el carácter emprendedor y la conciencia cultural.

Varios estudios publicados examinan la asociación general entre educación y 
concienciación ambiental (Vicente-Molina et al., 2013), otros exploran las acti-
tudes medioambientales de los estudiantes universitarios (Meyer, 2016). Final-
mente, algunos estudios se centran en la educación universitaria para el 
ecoemprendimiento o emprendimiento verde, entendido como la acción em-
prendedora que tiene un efecto positivo en el medio ambiente (Kuckertz y 
Wagner, 2010). Según la literatura, resulta claro que el ecoemprendimiento 
está reconocido como un proveedor fundamental de productos y procesos 
sostenibles y como una respuesta a los problemas ambientales y sociales.

2.2. La enseñanza universitaria del emprendimiento

El primer curso universitario en emprendimiento fue impartido en la Universi-
dad de Harvard en 1947, y fue seguido por 600 estudiantes del segundo año 
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del programa del Máster en Administración (Katz, 2003). En 1953, Peter Druc-
ker incluyó la innovación en el ámbito de la educación en emprendimiento, lo 
que dio lugar al curso de Emprendimiento e Innovación en la Universidad de 
Nueva York (Cooper, 2005). Hoy en día, la mayoría de universidades de Esta-
dos Unidos ofrecen cursos en emprendimiento, demandados por los propios 
estudiantes, motivados para aprender desde planificación de negocios y crea-
ción de empresas hasta financiación empresarial y gestión de la tecnología 
(Wilson, 2008).

En Europa, el emprendimiento empezó a formar parte de los planes de estu-
dios universitarios hace dos décadas, a pesar de que un grupo de instituciones 
comenzaron antes (Twaalfhoven and Wilson, 2004). En los últimos años existe 
un interés global en la educación en emprendimiento, tal como indica el nota-
ble aumento en la oferta de cursos en las instituciones (Kuratko, 2018) y por su 
inclusión en las agendas políticas internacionales, tales como la Agenda de 
Oslo para la educación del espíritu empresarial en Europa (Comisión Europea, 
2006) y el Global Entrepreneurship Monitor. Mwasalwiba (2010) sugiere que la 
popularización de la educación en emprendimiento se debe en parte al interés 
mutuo de varios actores, incluyendo legisladores (el imperativo político para la 
creación de empleo), estudiantes (más graduados compitiendo por menos em-
pleos, buscando nuevas oportunidades y formas de diferenciarse) e institucio-
nes de enseñanza (para satisfacer el mercado de legisladores y de estudiantes 
a través de la oferta formativa).

En España, hace tan solo diez años, eran muy pocas las universidades que in-
cluían en sus titulaciones formación específica en espíritu emprendedor, y ni 
siquiera en las titulaciones de economía y empresa existía una formación espe-
cífica para el emprendimiento, debido a que las titulaciones se han centrado en 
la enseñanza de las competencias propias de su título y, en el caso de las titula-
ciones de empresa, en formar a buenos gestores y administradores por cuenta 
ajena (Batista et al., 2014). En la década de 1990, la universidad española sirvió 
de apoyo a las iniciativas de fomento del emprendimiento a través de organis-
mos anejos a esta, como las fundaciones universidad-empresa o las oficinas de 
transferencia de resultados de investigación, que pronto vieron la necesidad 
de conectar los graduados universitarios con el mundo empresarial. Pioneros 
de esta etapa son los programas IDEAS – iniciado en 1992 por la Universitat Po-
litècnica de València, o Innova, creado en 1998 por la Universitat Politècnica de 
Catalunya.
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A raíz de la Declaración de Bolonia y del consiguiente desarrollo del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior, la universidad desempeña un papel dinamizador 
en el que se le exige fomentar el trabajo del propio estudiante, creando un en-
torno de aprendizaje ideal para la aplicación de metodologías de enseñanza 
prácticas basadas en proyectos. Competencias como el trabajo en equipo, au-
tonomía, creatividad y asunción de riesgos abundan en las memorias oficiales 
de las universidades españolas. La Comisión Europea, en colaboración con la 
OCDE, ha dispuesto formación a medida para aquellas instituciones de ense-
ñanza superior de la UE que deseen mejorar su labor de fomento del empren-
dimiento en sus estudiantes, dentro del Plan de Acción sobre Emprendimiento 
2020 (Comisión Europea, 2013).

Es importante diferenciar entre educación para y sobre el emprendimiento 
(Hytti y O’Gorman, 2004). El motivo es que los objetivos de la educación en 
emprendimiento se definen en función de los que los educadores (y/o los estu-
diantes) pretenden conseguir y, por lo tanto, son determinantes en la elección 
de las metodologías docentes. La preposición justifica los desiguales resulta-
dos obtenidos en los distintos programas diseñados para fomentar el empren-
dimiento en las aulas de la universidad. Enseñar sobre el emprendimiento signi-
fica proporcionar un conocimiento general sobre el emprendimiento como 
fenómeno (Hytti y O’Gorman, 2004). Por el contrario, enseñar para el empren-
dimiento significa enseñar para emprender, es decir, para cultivar y desarrollar 
las competencias requeridas en el proceso emprendedor (Co y Mitchell, 2006). 
Es únicamente en este último caso cuando el individuo se percibe capaz de ini-
ciar una aventura empresarial (Batista et al., 2014).

2.3. Tipos de programas y público objetivo

Los diferentes programas de emprendimiento pueden agruparse según su en-
foque, nivel educativo, y público objetivo (Honig, 2004). Kirby (2004) revisó 
205 programas de emprendimiento y concluyó que tienen tres enfoques princi-
pales:

(1) programas que ofrecen una orientación y concienciación sobre empren-
dimiento;

(2) programas que desarrollan competencias para la creación de empresas, 
el autoempleo o la independencia económica, y

(3) programas centrados en la supervivencia y el crecimiento de pequeñas 
empresas.
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Mwasalwiba (2010) identificó la popularidad de los distintos públicos objetivo. 
Lógicamente, en primer lugar, destacan los estudiantes universitarios de nego-
cios (30 por ciento). Según Pretorius et al. (2005), este grupo incluye a estu-
diantes que aprenden a ser emprendedores a nivel de grado y estudiantes que 
buscan avanzar en el conocimiento del emprendimiento a nivel de máster. El 
segundo grupo (23 por ciento) corresponde a los propietarios, directores y em-
pleados de pequeñas empresas ya existentes. La educación en emprendimien-
to se ofrece también a grupos minoritarios o desfavorecidos de la sociedad 
(i.e. mujeres, grupos étnicos y discapacitados). Mescon (1987) argumenta que 
los grupos minoritarios, en especial los inmigrantes, han llegado a ser una fuer-
za económica importante en muchas ciudades debido a que forman una gran 
proporción de propietarios de pequeñas empresas, pero a menudo se enfren-
tan a una elevada tasa de fracaso. Además, la educación en emprendimiento 
se dirige cada vez más a estudiantes universitarios que estudian disciplinas dis-
tintas a los negocios, como, por ejemplo, ingeniería (Keogh y Galloway, 2004). 
Los desempleados también constituyen un público objetivo (Hytti y O’Gorman, 
2004), cuyo principal enfoque consiste en proporcionarles las habilidades ne-
cesarias para el autoempleo. El último grupo lo forman legisladores, banque-
ros, autoridades fiscales y el público general (Lee y Wong, 2006). Este grupo, 
de acuerdo con el Banco Mundial (2002), constituye una parte importante de 
las instituciones locales y pueden tener un efecto en las actividades de em-
prendimiento de su región.

2.4. Métodos docentes

Cada vez hay más autores que afirman que el antiguo debate sobre si el em-
prendimiento puede enseñarse o no es irrelevante hoy en día, ya que se ha de-
mostrado que sí puede enseñarse (Neck y Greene, 2011; Kuratko, 2018) y por 
tanto las universidades deberían avanzar en esta disciplina. Ofrecer programas 
de emprendimiento es una tarea relativamente sencilla. Sin embargo, las uni-
versidades se enfrentan ahora al reto de seleccionar métodos docentes que 
estén alineados con los objetivos, entornos de aprendizaje e incluso estudian-
tes del programa adecuados. Así, la pregunta que todavía queda por respon-
der es: ¿cómo debe enseñarse el emprendimiento?

Múltiples estudios han abordado cómo debe enseñarse el emprendimiento. 
Muchos de ellos informan sobre experiencias de métodos docentes (Wahid et 
al., 2017; Ahmad, 2018), propuestas sobre los métodos docentes más adecua-
dos (Verduyn et al., 2009; Manimala y Thomas, 2017b), mientras otros ofrecen 
una reflexión sobre los métodos docentes actuales (Arasti et al., 2012; Fayolle, 
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2013). A pesar de que todavía no existe consenso sobre cómo enseñar a los es-
tudiantes a ser emprendedores (Fayolle, 2013; Abou-Warda, 2016), un número 
considerable de estudios han encontrado evidencia empírica robusta de que 
los estudiantes pueden adquirir habilidades emprendedoras (Katz, 2003; Li-
ñán, 2008). Un análisis de dichos trabajos reveló que la educación en empren-
dimiento debe contener habilidades de negociación, liderazgo, desarrollo de 
nuevos productos, innovación e identificación de oportunidades (Hindle, 
2004).

Del análisis de la literatura se desprende que muchos autores clasifican los mé-
todos docentes en dos grupos, i.e., métodos tradicionales (que incluyen clases 
magistrales), y métodos innovadores (basados en la práctica), también conoci-
dos como métodos pasivos y métodos activos, respectivamente.

Jones e Iredale (2010) refuerzan la idea de que la educación en emprendimien-
to requiere estilos de aprendizaje activos o experienciales para lograr involu-
crar a los estudiantes. Específicamente, los métodos requieren que el instruc-
tor facilite, no controle, el proceso de aprendizaje mediante la utilización de 
técnicas de aprendizaje tales como juegos de rol, simulaciones de negocios, 
lluvia de ideas, proyectos en equipo, y sesiones de debate que no se limitan a 
que el estudiante simplemente escuche y tome apuntes (Carayannis et al., 
2003; Bennet, 2006).

Sin embargo, según Mwasalwiba (2010) los métodos docentes más utilizados 
son: (1) clases magistrales, (2) casos de estudios y (3) debates en grupo. Estos 
métodos son precisamente los que según Bennet (2006) son pasivos y menos 
efectivos para potenciar las habilidades emprendedoras que los métodos acti-
vos, considerados por muchos autores como el método más adecuado (Gor-
man et al., 1997; Fiet, 2000).

2.5. Formación universitaria española y el emprendimiento

Para conocer el panorama nacional en materia de educación en emprendi-
miento, se realizó una búsqueda en el Registro de Universidades, Centros y Títu-
los (RUCT). A nivel de grado, actualmente existe únicamente un título oficial 
que incluye en su denominación el término “emprendedor”. Se trata del Grado 
en Liderazgo Emprendedor e Innovación, expedido por la Universidad de Mon-
dragón. A nivel de máster, existen diez titulaciones registradas con los térmi-
nos “emprendimiento” o “emprendedor”, impartidas en las universidades 
Pontificia Comillas, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Girona, Ramon Llull, Barcelo-
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na, Rey Juan Carlos, Europea de Madrid, Carlos III de Madrid, a Distancia de 
Madrid, y Jaén. Por su parte, con el término “creación de empresas” figura el 
grado de Dirección y Creación de Empresas de la Universidad Europea –imparti-
do en Madrid, Valencia y Canarias– cuatro másteres impartidos por las universi-
dades de Extremadura, Cádiz, Ramon Llull, Carlos III de Madrid y en conjunto 
por las universidades de Lleida y Zaragoza, así como el máster internacional 
Global Entrepreneurial Management impartido en conjunto por las universida-
des Ramon Llull, Fu Jen (Taiwan) y San Francisco (Estados Unidos). Finalmen-
te, a nivel de doctorado, encontramos los programas Creación y Gestión de Em-
presas, de la Universitat Autònoma de Barcelona, Emprendedores, de la Rey 
Juan Carlos, y el Erasmus Mundus Simulación en Ingeniería y Desarrollo de la Ini-
ciativa Emprendedora, impartido por la Universitat Politècnica de Catalunya en 
conjunto con otras siete universidades europeas.

Del análisis del RUCT se constata un mayor despliegue de títulos especializa-
dos en emprendimiento en las enseñanzas de posgrado, mientras que ha sido 
la universidad privada la primera en implantar un grado específico en la mate-
ria.

3. Casos

3.1. La experiencia Team Academy

Orígenes y evolución del modelo de Tiimiakatemia (Finlandia)

A modo de introducción, nos basaremos en las aportaciones de Heikkinen 
(2003) y Tiimiakatemia (2018). En 1993, Johannes Partanen, profesor de marke-
ting en la universidad de ciencias aplicadas de Jyväskyla (JAMK, Finlandia), des-
motivado con el enfoque tradicional, decide desarrollar una metodología edu-
cativa experimental: sin alumnos (son emprendedores en equipo), sin 
profesores (son acompañantes de los procesos de aprendizaje, coaches), sin 
exámenes (validación 360º y por indicadores clave de actuación), sin aulas (es-
pacios de coworking, viajes de aprendizaje, actividades fuera del edificio). A ni-
vel curricular se vehiculó mediante un Bachelor in Business Administration y se 
han graduado miles de participantes, con una elevada tasa de inserción (91%), 
desarrollando proyectos propios que duran más de dos años después de la 
graduación (43%) y generando cuantiosos ingresos y pagando impuestos que 
han permitido cubrir los costes públicos del programa. Es de destacar la inter-
nacionalización a doce países: España, Holanda, Reino Unido, Hungría, Francia, 
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Suiza, Argentina, Perú, México, China, India y Australia. Se prevé que continúe 
la expansión. Asimismo, recibe numerosos premios nacionales e internaciona-
les.

Grado oficial LEINN (Universidad de Mondragón): transferencia del modelo 
finlandés al contexto vasco

En Ruiz (2015) y Mondragón Team Academy (2018) observamos el caso de la 
transferencia del modelo Tiimiakeatemia al contexto vasco.

Nos remontamos a hace un siglo cuando se funda el grupo cooperativo Mon-
dragón por el sacerdote José M.ª Arizmendiarreta. Progresivamente se convir-
tió en el mayor grupo cooperativo español. En 1997, fundan una universidad 
para formar a medida a sus equipos.

En 2006, la Universidad de Mondragón, mediante un proceso sistemático de 
vigilancia tecnológica escanea buenas prácticas formativas a nivel global y de-
tecta la Tiimiakeatemia de Finlandia. Van a visitarla y deciden establecer una 
alianza estratégica con ellos. En 2008, consiguen homologar el grado oficial 
universitario en emprendimiento, denominado LEINN (Liderazgo, Emprendi-
miento e INNovación). El grado está progresando rápidamente con varias pro-
mociones ya finalizadas en tres campus: Oñati, Irún y Bilbao. También se han 
establecido alianzas con empresas y organizaciones para desarrollar campus 
en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y en otros países: China y México.

Las personas que terminan el grado presentan un elevado grado de empleabi-
lidad en el primer año posterior a la finalización del grado. Siendo un elevado 
porcentaje los que inmediatamente se autoocupan o participan en emprendi-
mientos colaborativos. El resto presentan perfiles emprendedores, innovado-
res y multidisciplinares, valorados en el mercado laboral.

Grado oficial LEINN en Barcelona (Teamlabs & Universidad de Mondragón): 
transferencia del modelo Tiimiakatemia al contexto catalán

Para el caso catalán, nos basamos en Teamlabs (2018) y la experiencia de cola-
boración directa de uno de los autores con Teamlabs Barcelona.

En 2010, dos participantes en el master MINN (Máster Internacional en Intra-
emprendizaje e Innovación colaborativa) organizado en el contexto de la Mon-
dragón Team Academy (2018), deciden con dos socios más, crear la empresa 

001-548 ponenciasEIX5.indd   511 24/07/2018   10:24:43



512

Aprendizajes activos para el emprendimiento: experiencias en el contexto universitario...

Teamlabs y consiguen establecer una alianza estratégica con la Universidad de 
Mondragón para desarrollar el modelo en Madrid (2012) y en Barcelona (2014).

Se desarrollan diversos formatos educativos:

• Grado universitario oficial en emprendimiento (LEINN)

• Máster no reglado (Master Yourself)

• Talleres experienciales (Labs)

• Actuaciones colaborativas de integración con la comunidad

En el grado LEINN se facilitan aprendizajes para emprender basados en meto-
dologías innovadoras. Para el análisis nos basamos en las aportaciones de Tos-
sey et al. (2015), Fowle et al. (2016) para el caso del Reino Unido, y Ruiz (2015), 
Tiimiakatemia (2018), Mondragon Team Academy (2018), Teamlabs (2018) para 
nuestro contexto cercano:

• Los conceptos pedagógicos desarrollados son eclécticos: el aprendizaje 
en equipo, la organización que aprende, el diálogo y el pensamiento de 
diseño, entre otros. La filosofía educacional y la pedagogía emergen de 
la práctica y no derivan de la teoría. Se etiquetan las prácticas a posteriori 
mediante la reflexión. El aprendizaje se desarrolla haciendo, actuando en 
la realidad, creando y operando sus propios proyectos.

• El equipo es la unidad fundamental de aprendizaje. Provee no solo de la 
estructura primaria en la que se organiza el aprendizaje, sino el ethos que 
guía el comportamiento (aunque los grados se expiden individualmen-
te). Los participantes se llaman emprendedores en equipo (teampre-
neurs en inglés). Tiene sus propios rituales y jerga. Los equipos se filtran 
mediante un cuestionario de roles de equipo y entrevistas personales. 
Cada equipo recibe dos sesiones formativas semanales de cuatro horas, 
denominadas training sessions, donde se sientan en círculo a dialogar so-
bre el desarrollo del proyecto, apoyados por un coach. Permite acceder a 
la inteligencia y poder coordinado del grupo. Nadie puede ser, ni necesi-
ta ser experto en todo, (no recibiendo formación en un amplio abanico 
de materias). Si hay una habilidad de la que no dispone el equipo, la pue-
de subcontratar (p.e.: contabilidad).

• El “aula” es propiedad del equipo, no de la institución, con las implicacio-
nes psicológicas que ello conlleva. El espacio de aprendizaje es denomi-
nado “nido”. Es una oficina abierta para el trabajo del equipo y está ubi-
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cada en un espacio de coworking (por ejemplo: M.O.B. Makers of 
Barcelona). Hay salas comunes: reuniones, anfiteatro y cafetería. Se inte-
racciona con la comunidad y hay numerosas actividades fuera del edifi-
cio.

• Las asignaturas troncales como: economía, contabilidad, matemáticas... 
se aprenden mediante plataformas e-learning apoyadas semipresencial-
mente por especialistas.

• Durante los cuatro años del grado, cada equipo crea una empresa (en 
nuestro contexto son asociaciones júnior empresas) y se desarrollan 
proyectos reales, ganando variadas experiencias de aciertos y errores. 
No se busca una única idea principal, sino muchas diversas. En segundo 
y tercer curso puede haber entre cinco y quince proyectos paralelos. No 
hay que hacer un plan de negocio previo, al contrario que lo habitual. 
Se pone énfasis en salir al mercado y relacionarse con los clientes para 
definir el propio modelo. Los proyectos se autofinancian con técnicas 
de autofinanciación emprendedora. Se parte de una inversión nula o 
mínima y se van generando capitales semilla que se usan para los si-
guientes proyectos de mayor alcance. No se comienza con oportunida-
des de negocio, sino con valores, pasiones y fortalezas de los miembros 
del equipo.

• Los aprendices leen libros seleccionados por ellos que consideren rele-
vantes para ellos y para el proyecto. Se seleccionan del catálogo del “li-
bro de libros”. Esta dinámica hace que lean relativamente más que cual-
quier otro estudiante universitario.

• La evaluación se basa en el feedback de 360º y se registran y validan indi-
cadores clave de actuación del equipo e individuales.

• Se llevan a cabo viajes de aprendizaje internacionales: Finlandia (1.º cur-
so), San Francisco (2.º curso), India (3.º curso) y China (4.º curso). En ellos, 
las empresas desarrollan proyectos in situ con organizaciones y personas 
de los países de acogida.

3.2. La experiencia de KIC Innoenergy

Programas relacionados

Las metodologías activas que presentamos en esta sección se refieren a los 
proyectos basados en retos implementados en los másteres MSc RENE y MSc-
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SELECT. Los dos másteres son impartidos por la Universitat Politècnica de Ca-
talunya en alianza con el consorcio KIC Innoenergy.

Los programas MsC RENE y MsC SELECT constan de 120 créditos ECTS y una 
duración de dos años. Entre sus características principales destacan las siguien-
tes:

• Sólida base tecnológica en los campos de energías renovables y sosteni-
bles.

• Formación orientada a la especialización en dichos campos.

• Énfasis en la comprensión de la implicación del aspecto de negocio del 
desarrollo tecnológico, incluyendo conceptos como análisis de mercado, 
análisis de coste, o proposición de valor.

• Potenciación del espíritu emprendedor entre los estudiantes.

Requerimientos de los proyectos

Los proyectos de los entornos educacionales se pueden clasificar en tres tipos 
(Kolmos et al., 2008). Los proyectos considerados en este trabajo correspon-
den al tipo 2. Se trata de proyectos en los que los estudiantes tienen la oportu-
nidad de definir el problema y el instructor/supervisor gestiona el proceso de 
aprendizaje. Las características específicas de estos proyectos se muestran en 
la Tabla 1.

Tabla 1. Tipos de proyectos en entornos educativos, basada en Kolmos et al. 
(2008)

Tipo Problema y disciplina Instructor/supervisor

1 Proyecto 
basado en 
un caso

Las disciplinas, problemas y 
métodos están decididos de 
antemano

El instructor/supervisor planifica y 
controla los proyectos

2 Proyecto 
basado en 
una 
disciplina

Los estudiantes pueden elegir/
definir el problema, mientras que 
la disciplina y los métodos están 
decididos de antemano

El instructor/supervisor gestiona el 
proceso de aprendizaje

3 Proyecto 
basado en 
un 
problema

El problema es el punto de 
partida que guiará a los 
estudiantes hacia disciplinas y 
métodos

Los estudiantes deben asumir la 
responsabilidad de su propio 
aprendizaje y el instructor/supervisor 
ejerce un rol menos activo
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Proyecto RENE

El “Proyecto RENE” fue en su origen especialmente diseñado para los estu-
diantes de la UPC y se extendió al resto de universidades del consorcio In-
noEnergy que desarrollan este máster - Instituto Superior Técnico de Lisboa 
(IST), Real Institute de Tecnología de Estocolmo (KTH), y la École Polytechni-
que. El proyecto está integrado en una actividad de aprendizaje llamada “Inge-
niería y Caso de negocio”, la cual combina un conjunto de actividades de for-
mación con expertos de la industria y con las escuelas de negocios y las 
universidades del consorcio.

La sociedad actual necesita un cambio drástico para lograr un comportamien-
to sostenible respecto al medio ambiente a nivel global. En el camino hacia un 
sistema energético sostenible, la generación de calor y electricidad de fuentes 
renovables resultan esenciales. Para conseguirlo, se necesitan innovaciones en 
este campo. El proyecto RENE aborda necesidades y retos específicos de cam-
bio mediante el desarrollo de diseños robustos de ingeniería, en combinación 
con una exhaustiva discusión sobre la viabilidad económica del producto o ser-
vicio propuesto.

El objetivo general del proyecto RENE consiste en desarrollar un prediseño y 
una discusión exhaustiva de la viabilidad de los esquemas innovadores de con-
versión de energía propuestos. Las propuestas realizadas por los estudiantes 
al principio del semestre tienen por finalidad sugerir un producto o servicio 
que pueda ser llevado al mercado, y los equipos de trabajo preparan el enfo-
que técnico y la discusión de viabilidad de forma que el siguiente paso natural 
sea el desarrollo de un plan de negocio. Los equipos están formados por 3-4 
estudiantes que comparten un mismo interés por resolver un reto en particu-
lar.

Proyecto EDPR University Challenge

Los estudiantes de MsC RENE tienen la opción de participar en el Proyecto 
EDPR University Challenge, una iniciativa de la empresa global de energía EDP 
Renovables en colaboración con PremiValor Consulting, cuya misión es contri-
buir a la excelencia académica de los estudiantes universitarios. Su objetivo es 
reforzar los puentes entre las universidades y el mundo empresarial.

En el proyecto EDPR University Challenge los estudiantes son retados, en un 
concurso anual, a demostrar que pueden cambiar el mundo y poner en prácti-
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ca su conocimiento desarrollando un proyecto en las áreas de ingeniería, estra-
tegia y/o marketing en el área de las energías renovables.

Los proyectos son desarrollados por equipos de 2-5 estudiantes, según la com-
plejidad del proyecto, y un supervisor de la universidad. Los proyectos son eva-
luados por un tribunal independiente compuesto por especialistas en las áreas 
del concurso, con representantes de EDP Renovables y PremiValor Consulting. 
Finalmente, se otorgan premios económicos para los mejores proyectos en 
siete categorías.

Proyecto del Año SELECT

Equipos de entre 6 y 10 estudiantes trabajan colaborativamente durante un 
año desde diferentes ciudades en el desarrollo de un producto o servicio que 
tenga una repercusión importante en el ámbito de la energía sostenible. Cada 
uno de los equipos selecciona a un director de proyecto. Dado que la energía 
sostenible es una disciplina muy amplia, se pueden proponer proyectos en una 
variedad de niveles (por ejemplo, desde innovaciones específicas en los siste-
mas de transferencia de calor hasta estudios exhaustivos de sistemas regiona-
les o globales). El proyecto está supervisado por supervisores de la universidad 
y por expertos de la industria.

4. Discusión y propuestas

Los autores de esta ponencia no somos neutrales en relación con el tema que 
desarrollamos, la formación en emprendimiento, en tanto que la hemos desa-
rrollado y creemos en ella. Tal y como se ha desarrollado en el artículo, la for-
mación para el emprendimiento es un factor de crecimiento de primer orden. 
En este sentido, sorprende su presencia aún limitada en los programas univer-
sitarios.

Por otra parte, la creciente importancia de los métodos activos de aprendizaje 
es de sobra conocida. Destacan, en este ámbito, los métodos basados en el 
desarrollo de proyectos, tal y como se ha explicado más arriba. Estos métodos 
son especialmente apropiados para la formación en emprendimiento. Natural-
mente, el futuro emprendedor necesita conocimientos de base en el campo en 
el que vaya a trabajar. Sin embargo, su formación específica como emprende-
dor no se va a fundamentar en conocimientos concretos, sino en el desarrollo 
de las competencias personales y profesionales necesarias. Parece lógico pen-
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sar que este aprendizaje solo se puede desarrollar con un enfoque aplicado y 
basado en lo que el estudiante hace por sí mismo, mucho más que en lo que el 
profesor le vaya a explicar.

Los dos casos presentados, el grado LEINN y los proyectos desarrollados en 
los másteres RENE y SELECT, tienen diversos elementos en común. El primero, 
y ciertamente el menor, que los autores de esta ponencia han participado en 
ellos. Un segundo elemento es que son proyectos desarrollados en Cataluña, 
pero en colaboración con centros de otros países de Europa. También se pue-
den citar, entre otras, experiencias en formación de postgrado como, por 
ejemplo, las de UPC: Lean startup creation, digital entrepreneurship, Business 
creation and happiness. Finalmente, se trata de experiencias novedosas y atre-
vidas, que dan todo el protagonismo al alumno.

Habiendo dejando clara la implicación personal que tenemos los autores, con-
sideramos sin embargo que existen buenas razones para promover la forma-
ción en emprendimiento basada en métodos activos, en línea con las experien-
cias que se han presentado. Necesitamos profesionales dispuestos y capaces 
de emprender tanto en el ámbito de organizaciones existentes como en las 
que ellos mismos crean. Probablemente, las cualidades y la pasión necesarias 
para ello dependen mucho más de características personales que de la forma-
ción recibida. Sin embargo, factores como un ambiente de apoyo a la propia 
iniciativa y la oportunidad de colaborar con otros emprendedores son factores 
de impulso de primer nivel. Por todo ello, creemos que el impulso a programas 
de formación en emprendimiento con las características que hemos menciona-
do son una necesidad de nuestro sistema productivo, así como una buena 
oportunidad de desarrollar una aportación positiva para nuestro sistema edu-
cativo.
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ATUR JUVENIL: FORMACIÓ, SEGMENTACIÓ I 
EXPERIÈNCIA LABORAL
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Resum

La recent crisi econòmica ha tornat a posar sobre la taula els problemes del mercat 
laboral a Catalunya i a Espanya en el seu conjunt. L’increment exponencial de la taxa 
d’atur i la incidència especialment greu en la població més jove ha reobert el debat 
sobre el seu diagnòstic i les mesures a aplicar.

Malgrat que hi ha un ampli consens sobre el diagnòstic del problema i les seves cau-
ses, sembla evident que les actuacions adoptades resten lluny d’oferir solucions. 
Aquesta contribució té pera objectiu, en primer lloc, oferir un repàs dels diversos 
aspectes que hi ha darrere de les elevades taxes d’atur de la població més jove a Ca-
talunya i, encara més preocupant, de la proporció de joves que ni estudien ni treba-
llen. I, en segon lloc, plantejar els àmbits on caldria actuar per tal d’aconseguir una 
millor transició del sistema educatiu al mercat de treball.

1. Introducció

La recent fase de crisi ha tornat a situar la taxa d’atur en nivells màxims i la po-
blació més jove s’ha vist especialment afectada per aquests mals resultats. 
L’any 2013 més de la meitat dels joves actius es trobaven en situació d’atur i, si 
bé la recuperació de l’activitat econòmica ha permès reduir la taxa d’atur juve-
nil de forma significativa, aquesta continua sent més del doble de la que regis-
tra la població adulta.

Aquests resultats es reprodueixen a bona part de les economies avançades, 
tot i que amb intensitat diferent. Catalunya, i Espanya en conjunt, es troben 
entre les economies més afectades per l’impacte del cicle en la situació laboral 
dels joves. Les elevades taxes de temporalitat entre la població més jove fan 
que el nostre mercat laboral sigui un dels màxims exponents del que s’ha ano-
menat la regla LIFO (last in first out), amb els consegüents efectes nocius en 
termes d’estabilitat laboral, formació i rendes salarials.

Atur juvenil: formació, segmentació i experièn-
cia laboral
Gemma Garcia
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Diversos han estat els treballs que han analitzat els factors que incideixen en 
l’elevada taxa d’atur juvenil que registra l’economia espanyola. Les següents 
pàgines tenen per objectiu analitzar la situació laboral dels joves a l’economia 
catalana en els darrers anys avaluant, d’una banda, l’impacte del cicle econò-
mic, i de l’altra, els factors que hi ha darrere d’un problema que pot conside-
rar-se estructural. I és que, deixant de banda l’impacte de la recent crisi econò-
mica, la situació laboral de la població de 16 a 24 anys en les darreres dècades 
es caracteritza per:

• una major incidència de l’atur que la població adulta,

• un percentatge significatiu de joves que ni estudien ni treballen,

• un major percentatge d’ocupats amb contracte temporal,

• un elevat percentatge de joves “sobrequalificats” per la feina que desen-
volupen i

• una creixent presència de joves “subocupats”.

Aquesta caracterització té importants conseqüències negatives en termes de 
precarietat laboral, empitjorament de les expectatives de promoció laboral a 
mitjà termini, reducció de les rendes salarials acumulades, major rotació labo-
ral, menors incentius a la formació en el lloc de treball i reducció d’estímuls a 
formar-se per a properes generacions. Alhora, el teixit productiu avança cap a 
una creixent demanda de qualificació de la mà d’obra, de manera que una part 
dels joves poden veure’s abocats a situacions d’exclusió social.

Emprendre les reformes i accions adequades per a revertir aquestes tendènci-
es es converteix en una necessitat urgent. Es tracta, sens dubte, d’un proble-
ma complex i que requereix d’actuacions en diversos àmbits. Els factors relaci-
onats amb el sistema educatiu i el nivell de formació dels joves i amb les 
característiques del marc institucional del mercat de treball són els eixos fona-
mentals. Les següents pàgines aprofundeixen en l’anàlisi d’aquests factors i de 
la situació de Catalunya en relació amb d’altres països europeus en cadascun 
d’ells.

2. Joves i mercat de treball: els fets

Entre els anys 2007 i 2013, la taxa d’atur a Catalunya ha augmentat en més de 
16 punts. La població més jove, de 16 a 24 anys, s’ha vist especialment afectada 
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per aquests mals resultats laborals i la taxa d’atur en aquest col·lectiu ha pas-
sat del 13,4% de l’any 2007 (per sota de la mitjana de la UE) al 50,2% el 2013 (do-
blant la mitjana europea). Aquests pèssims resultats han tornat a posar sobre 
la taula el debat entorn del problema de l’atur juvenil.

En primer lloc, cal preguntar-se si es tracta d’un fet conjuntural com a conse-
qüència de la fase recessiva i si és un tret diferencial de l’economia catalana (i 
d’Espanya en el seu conjunt). Com es pot observar en el gràfic 1, en aquests 
anys de crisi tots els països europeus, amb desigual intensitat i amb l’única ex-
cepció remarcable del cas d’Alemanya, han patit increments en la taxa d’atur 
dels més joves, de manera que es detecta una clara relació amb el cicle. Banerji 
et al. (2014) obtenen que el 50% de l’augment de l’atur juvenil durant la crisi 
s’explica per la caiguda en l’activitat econòmica, percentatge que s’eleva fins 
al 70% en el cas dels països més vulnerables, entre els quals es troba l’economia 
espanyola.

Gràfic 1. Cicle i taxa d’atur juvenil a la UE
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La població jove es veu més afectada pels canvis en el cicle que l’adulta. Se-
guint Banerji et al. (2014), la taxa d’atur juvenil, en mitjana dels països euro-
peus, és tres vegades més sensible a les variacions en el PIB que la dels adults. 
La major concentració de l’ocupació juvenil en sectors més sensibles al cicle, 
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com poden ser el comerç, la restauració o la construcció, i en petites i mitjanes 
empreses, més afectades per les restriccions financeres de la recent crisi eco-
nòmica, contribueixen a explicar aquest diferencial. A tots els països europeus, 
exceptuant-ne Luxemburg i Àustria, els joves han patit amb més intensitat l’im-
pacte de la crisi econòmica.

La mateixa relació, en sentit contrari, es pot constatar en valorar l’evolució de 
l’atur juvenil en l’anterior fase expansiva. Els augments de l’activitat econòmi-
ca entre 1995 i 2007 es van traduir en un fort increment de l’ocupació entre els 
més joves i una notable reducció de l’atur. En el cas de l’economia catalana, 
l’impacte favorable de la fase expansiva en l’atur juvenil, tot i que comú als pa-
ïsos europeus, es va deixar sentir amb molta més intensitat, confirmant la ma-
jor sensibilitat dels resultats laborals al cicle que en països del nostre entorn. 
Les raons d’aquestes majors fluctuacions caldrà trobar-les en les característi-
ques del teixit productiu i, fonamentalment, en el funcionament de les institu-
cions del mercat de treball.

No obstant això, i més enllà d’aquest efecte “flux”, es detecta també un efec-
te “estoc”. El problema de l’atur té una incidència diferent en els diversos col-
lectius poblacionals i, més concretament, es constata l’existència d’una bretxa 
entre el problema de desocupació entre la població més jove i la de més edat. 
Aquest, d’altra banda, no és un fenomen exclusiu de l’economia catalana ni 
actual. Les taxes d’atur dels joves són sensiblement més elevades que les de la 
població adulta a tots els països europeus i aquest és un tret que es manté en 
les darreres dècades. En el cas de Catalunya, la taxa d’atur dels joves és 2,4 ve-
gades la que enregistren els adults, en una posició intermèdia pel que fa a la 
comparació amb d’altres països (gràfic 2). En canvi, països amb molt bons re-
sultats en indicadors laborals, com poden ser Suècia, el Regne Unit o Luxem-
burg, enregistren taxes d’atur juvenil que més que tripliquen la de la població 
de més edat. Això apunta a que existeixen problemes estructurals globals en 
el mercat laboral a Catalunya que van més enllà de la situació específica dels 
joves.
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Gràfic 2
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Aquesta bretxa generacional s’ha mantingut bastant inalterable en les darre-
res tres dècades a gairebé la totalitat de països europeus, fet que evidencia 
que el problema de l’atur dels joves és també un problema d’estoc. A Catalu-
nya, des dels anys noranta, la taxa d’atur dels joves menors de 25 anys ha oscil-
lat entorn de 2,5 vegades la de la població adulta, ràtio equivalent a la mitjana 
de la Unió Europea. Malgrat que en les fases expansives es crea molta ocupa-
ció i es redueix la taxa d’atur, la bretxa es manté, de manera que l’atur juvenil 
pot qualificar-se d’un problema estructural. Aprofundir en els factors que po-
den contribuir a explicar aquest diferencial serà objecte del següent apartat.

3. Factors explicatius: formació i marc laboral

La primera qüestió que es pot plantejar és si l’evolució demogràfica ha tingut 
alguna incidència en l’evolució de l’atur juvenil. La resposta és clara: de no ha-
ver estat per l’evolució demogràfica registrada aquests anys, l’atur juvenil seria 
molt superior. De fet, a principi de 2013, amb una taxa d’atur del 52%, el nom-
bre d’aturats era de 156.200 joves de 16 a 24 anys. A principi de 1994, quan la 
taxa d’atur juvenil era del 42,1%, els joves aturats eren 204.100.

001-548 ponenciasEIX5.indd   529 24/07/2018   10:24:44



530

Atur juvenil: formació, segmentació i experiència laboral

En les darreres dècades, la població juvenil ha enregistrat una tendència des-
cendent. D’ençà l’any 2000 el nombre de joves a Catalunya s’ha reduït en gaire-
bé un 20% com a conseqüència de la disminució en les taxes de natalitat en els 
anys vuitanta i noranta. En el període de crisi a aquesta tendència s’hi ha afegit 
la davallada en les taxes d’activitat com a conseqüència de l’allargament del 
període formatiu, arrel de les escasses possibilitats de trobar feina, i de l’efecte 
desànim, amb la consegüent transició de la situació d’atur a la inactivitat. Així, 
de l’any 2007 a l’actualitat, la taxa d’activitat dels menors de 25 anys s’ha reduït 
en més de 15 punts, la caiguda més intensa en l’entorn europeu (només supe-
rada per Irlanda).

De no ser per aquests dos factors, la taxa d’atur juvenil hagués arribat al 62% 
l’any 2013, deu punts més de la registrada. El comportament procíclic de les ta-
xes d’activitat ha contribuït, doncs, a evitar uns resultats molt pitjors del que 
s’han registrat aquests anys. Ara bé, cal tenir present que en els propers anys, 
tot i que es mantingui la reducció de la participació laboral dels joves, el factor 
demogràfic no sembla que hagi de contribuir a favor de la moderació en les ta-
xes d’atur juvenil. De fet, les projeccions demogràfiques apunten a un aug-
ment en el nombre de joves residents a Catalunya en la propera dècada, fruit 
de la recuperació en les taxes de natalitat que es va registrar durant la fase ex-
pansiva 1995-2007, conseqüència, en part, de l’augment de la població immi-
grant. Tot i el progressiu envelliment de la població catalana, pot afirmar-se 
que fins l’any 2030 la demografia no contribuirà a alleugerir el problema de 
l’atur juvenil.

La desocupació entre els joves no s’explica doncs per una incorporació massi-
va de nous actius, sinó que la qüestió fonamental rau en la menor ocupabilitat 
dels joves i és aquí on les diferències amb d’altres països europeus són més ac-
centuades. En el període de crisi la taxa d’ocupació juvenil s’ha reduït en 25 
punts, passant del 49,6% de la població potencialment activa al 24,3%, resultats 
que contrasten amb la davallada de només cinc punts a la mitjana de la UE. I, 
de manera semblant, durant els anys d’expansió, la taxa d’ocupació juvenil 
creixia quatre vegades més a Catalunya que a la mitjana europea. Però, en tot 
cas, la distància de taxes d’atur de joves i adults s’ha mantingut.

D’una banda, una part del diferencial entre joves i adults pot atribuir-se a les 
condicions normals del funcionament laboral, atès que els més joves s’enfron-
ten sempre a un procés de transició del sistema educatiu al mercat laboral i a 
transicions entre llocs de treball fins assolir una certa estabilitat. Pot afirmar-se 
que una part del diferencial és explicable per un major atur “friccional”. Ara 
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bé, una altra part s’explica, com ja s’ha indicat, per la menor ocupabilitat dels 
joves. I és en aquest punt on els efectes nocius per a aquesta generació jove 
poden ser més importants.

La menor ocupabilitat dels joves es deu a característiques del teixit productiu 
que dificulten la creació de llocs de treball i la transició dels joves al mercat de 
treball? És conseqüència de problemes en els nivells de qualificació i formació 
de la població més jove? O s’explica per elements institucionals del funciona-
ment del mercat de treball que distorsionen aquesta transició? Probablement 
és el resultat de la combinació de tots aquests factors, més encara si es té en 
compte que es tracta d’elements estretament relacionats, atès que les decisi-
ons educatives es prenen, en bona part, condicionades per les perspectives la-
borals i, alhora, l’èxit en la transició del sistema educatiu al mercat de treball 
depèn del nivell formatiu assolit.

Pel que fa a la primera qüestió, pot apuntar-se que un teixit productiu amb un 
elevat pes d’activitats relacionades amb el turisme i altres activitats terciàries 
pot contribuir a explicar una part del problemes laborals dels joves, més enca-
ra quan aquest col·lectiu poblacional mostra una major concentració en 
aquests tipus d’ocupacions (Serrano i Soler, 2015). No obstant, estudis com els 
de Dolado et al. (2013) mostren que aquest fet només contribueix a explicar 
una part del diferencial en els indicadors laborals entre Espanya i altres països 
europeus. És evident que els altres factors (formació i marc laboral) tindran, 
doncs, una incidència clau.

Pel que fa als aspectes formatius, existeix un clar consens (García López, 2014, 
entre d’altres) en identificar com a factors clau les elevades taxes d’abandona-
ment escolar, el desajustament per nivells educatius i l’escassa presència de 
combinacions formació-treball. Quant a les característiques institucionals del 
mercat laboral, cal destacar la incidència que tenen aspectes com la dualitat 
existent entre treballadors amb contracte indefinit i temporal, les polítiques 
actives o aspectes com la regulació del salari mínim, entre d’altres.

3.1. Formació

L’èxit en el procés de transició al món laboral depèn, en bona mesura, del ni-
vell formatiu assolit. Un primer resultat és clar: la taxa d’atur dels joves és sen-
siblement més reduïda a mesura que augmenta el nivell de formació. Així, amb 
dades del conjunt d’Espanya corresponents a l’any 2016, mentre els joves amb 
estudis primaris enregistren una taxa de desocupació del 53,8%, per aquells 
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que han finalitzat estudis superiors la taxa d’atur és del 31,7%. I el fet més preo-
cupant és que el 53% dels aturats el 2016 han finalitzat, com a màxim, la prime-
ra etapa d’educació secundària. La millora en la formació d’aquests joves tin-
dria un clar efecte positiu en els indicadors laborals. Catalunya (i Espanya en 
conjunt) mostra algunes disfuncions en el sistema educatiu que tenen efectes 
nocius en la transició al món laboral.

Un primer element destacable són les elevades xifres d’abandonament prema-
tur dels estudis, entès com la proporció de joves de 18 a 24 anys que han assolit 
com a màxim la primera etapa d’educació secundària i no estan seguint cap 
formació. Catalunya mostra uns resultats clarament negatius en relació amb 
els països veïns, amb una taxa d’abandonament prematur dels estudis que do-
bla la mitjana de la Unió Europea. El 2016 un 18% dels joves de 18 a 24 anys han 
completat com a màxim la primera etapa d’educació secundària. És cert, però, 
que en els darrers anys, i fonamentalment arrel de l’impacte de la crisi i la re-
ducció del cost d’oportunitat de continuar estudiant, la taxa d’abandonament 
escolar a Catalunya s’ha reduït de forma significativa (el 2008, el 32,9% dels jo-
ves deixaven els estudis de manera prematura). Tot i així, els nivells actuals es-
tan lluny dels objectius fixats en l’Estratègia Europa 2020 per la qual els Estats 
es comprometien a reduir l’abandonament prematur per sota del 10%.

Gràfic 3
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Aquestes elevades xifres d’abandonament repercuteixen, sens dubte, en me-
nors nivells d’ocupabilitat, menors salaris, major precarietat laboral i menor 
participació en activitats formatives al llarg de la vida activa. Les raons d’aquest 
problema són diverses i cal considerar tant aspectes personals, familiars, edu-
catius com econòmics.

Els que abandonen prematurament els estudis ho fan, fonamentalment, per 
treballar, malgrat que la probabilitat de trobar feina en aquest cas és menor 
que per aquells que han continuat formant-se (IVIE, 2013). De tota manera, en 
els darrers anys cobra més rellevància un nou fenomen: aquells joves que ni 
estudien ni treballen (ni-ni’s) i que es configuren com un col·lectiu mereixedor 
d’especial atenció, atès l’elevat risc d’exclusió social a què s’enfronten. Mal-
grat que la recuperació de l’activitat econòmica i algunes de les accions adop-
tades han reduït el nombre de ni-ni’s a l’economia catalana, el 2016 continua 
havent-hi un 18,1% dels joves de 18 a 24 anys que es troben en aquesta situació.

Gràfic 4
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D’altra banda, i aparentment contradictori amb l’anterior, Catalunya compleix 
àmpliament amb l’objectiu establert a l’Estratègia Europa 2020 pel que fa a po-
blació amb estudis superiors. Més concretament, en els darrers anys s’ha regis-
trat un notable increment de la població de 30 a 34 anys que ha assolit un nivell 
d’educació superior. D’aquesta manera, mentre es manté un percentatge de 
població amb estudis bàsics sensiblement superior a la mitjana de la UE, la po-
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blació que ha cursat estudis superiors és també més elevada. En canvi, la po-
blació amb estudis secundaris té un pes notablement inferior a d’altres països. 
Aquesta distribució clarament polaritzada té conseqüències negatives en ter-
mes d’indicadors laborals. D’una banda, els menys formats tenen clares dificul-
tats per incorporar-se al mercat laboral, elevant les taxes d’atur d’aquest col-
lectiu. D’altra, en el cas dels més formats, es produeix un cert desajustament 
amb la demanda del sector productiu, de manera que es veuen abocats a pro-
blemes de sobrequalificació i de menors retribucions salarials derivats de la 
manca d’encaix entre oferta i demanda de treball segons qualificació.

Gràfic 5

49,2
41,8

27,3
35,4 33,8

17,3

21,7
28,4

50,2
24,5 23,1

43,5

29,2 29,8
22,4

40,1 43,1 39,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Espanya Catalunya UE Espanya Catalunya UE

Població de 30 a 34 anys segons nivell d'estudis (en %)

Primaris Secundaris Superiors
2000 2016

Font: Eurostat

L’anàlisi de la situació laboral dels joves més formats en relació amb d’altres 
països de l’entorn permet constatar els efectes d’aquest desajustament. D’una 
banda, la taxa d’atur dels joves amb estudis superiors, tot i ser sensiblement 
més baixa que la d’aquells que només tenen estudis primaris, és el doble que la 
que registren els titulats superiors a la mitjana de la UE. De l’altra, el percentat-
ge de població amb estudis superiors que desenvolupa ocupacions que reque-
reixen menor qualificació (un 36% a Espanya l’any 2016) és el més elevat en 
l’entorn dels països de la UE (22,4% en el cas de la mitjana de la UE-28). A més, 
aquest grau de “sobrequalificació” s’ha mantingut molt estable els darrers 
anys. De fet, l’augment en la formació de la població no es correspon a un in-
crement en la demanda de qualificacions que realitza el teixit productiu. Pot 
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considerar-se que només entre el 25 i 30% dels llocs de treball que s’ofereixen 
corresponen a ocupacions que requereixen titulació superior. Això genera dos 
grans problemes. Provoca, primer, un efecte desplaçament, de manera que els 
que tenen menor nivell d’estudis tenen més dificultats per accedir a llocs de 
treball adequats a la seva formació i que acaben ocupant joves amb titulacions 
superiors. I, al mateix temps, redueix el rendiment de l’educació, en la mesura 
que una part no menyspreable d’aquells que han assolit estudis superiors aca-
ba desenvolupant feines de menor qualificació i, així, de menor salari.

En aquest sentit, segons l’OCDE i amb dades referides al conjunt d’Espanya, els 
guanys salarials de la població de 25 a 34 anys que han assolit educació tercià-
ria són un 31% superiors als d’aquells que només tenen estudis equivalents a 
segona etapa de secundària (gràfic 6). Per al conjunt de la població de 25 a 64 
anys, el rendiment relatiu s’eleva al 53%. En ambdós casos està per sota de la 
mitjana de l’OCDE i en els darrers anys el diferencial de rendiment obtingut en-
tre les dos franges d’edat s’ha anat ampliant.

Gràfic 6
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Pel que fa a Catalunya, la informació que es desprèn de l’Enquesta d’estructura 
salarial de 2014 (taula 1) permet extreure dos trets rellevants del rendiment de 
l’educació per a la població de 25 a 34 anys respecte de la mitjana espanyola. 
D’una banda, la dispersió salarial segons nivell educatiu és lleugerament me-
nor i, de l’altra, malgrat el nivell salarial dels titulats superiors és més alt que a 
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la mitjana espanyola, el rendiment relatiu de disposar d’una llicenciatura o doc-
torat universitari és inferior a la mitjana.

Taula 1. Salari mitjà relatiu segons formació, població 25-34 anys  
(2a etapa secundària=100)

Catalunya Espanya

Menys que primària - 78,7

Educació primària 89,0 81,6

1ª etapa d'educació secundària 101,1 95,1

2ª etapa d'educació secundària 100,0 100,0

Ensenyaments de FP grau superior 116,3 120,0

Diplomats universitaris 130,4 129,0

Llicenciats i doctors universitaris 149,6 154,5
Font: INE

Per últim, però no menys important, el tercer aspecte diferencial respecte als 
països veïns i que contribueix a dificultar la transició del sistema educatiu al 
món laboral és la menor presència de sistemes que compatibilitzen la formació 
i les pràctiques en el lloc de treball. Els programes duals d’educació i capacita-
ció cobren especial rellevància per facilitar aquesta transició (OCDE, 2010). Ca-
talunya mostra, respecte la mitjana de la UE, un dèficit de joves amb estudis 
secundaris, fet que s’explica pel poc atractiu que els estudis de formació pro-
fessional han tingut en les darreres dècades. A més, els programes d’FP dual, 
que han demostrat els seus bons resultats a països com Alemanya o Àustria, 
tenen encara una presència minoritària, malgrat l’impuls que s’ha intentat do-
nar en els darrers anys.

Més concretament, l’any 2016, el 39% dels estudiants de segona etapa de se-
cundària a Catalunya estaven cursant estudis vocacionals, percentatge inferior 
a la mitjana de la UE (50%) i clarament allunyat de països com Àustria o Finlàn-
dia (per sobre del 70%). I d’aquests, menys del 10% segueixen programes d’FP 
dual, lluny de la implantació d’aquest model a Alemanya, Àustria o Dinamarca 
(amb percentatges superiors al 50% dels estudiants).

Així mateix, i a banda d’aquesta problemàtica, el percentatge de joves que se-
gueixen algun tipus de formació quan estan treballant és inferior a la mitjana 
de la UE. I no només en el cas dels joves. L’any 2016, només un 9,5% dels ocu-
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pats a Catalunya segueix algun tipus de formació (reglada o no), percentatge 
inferior a la mitjana espanyola i europea (11,3% i 14,6%, respectivament) i nota-
blement allunyat dels registres dels països amb millors indicadors laborals 
(33,1% a Dinamarca, 31,4% a Finlàndia i Suècia o 27,8% als Països Baixos).

Tot això configura un perfil formatiu de la població jove diferent al de països 
veïns (gràfic 7). Amb dades del conjunt d’Espanya, s’observa que a qualsevol 
estrat d’edat, però especialment per als més joves, el percentatge de persones 
que compatibilitzen educació i treball és clarament inferior a la mitjana de la 
UE. En canvi, com ja s’ha indicat anteriorment, els joves que ni estudien ni tre-
ballen són un percentatge superior en relació amb la UE.

Gràfic 7
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3.2. Marc laboral

Deixant de banda els problemes d’incorporació al mercat laboral, els joves ocu-
pats tenen unes pitjors condicions laborals que la població adulta. Una major 
incidència de la temporalitat −especialment preocupant quan és involuntària i 
s’allarga en el temps−, unes pitjors condicions salarials, un important percen-
tatge de joves “sobrequalificats” pels llocs de treball que desenvolupen i un 
grau important de subocupació, en el sentit de treballar menys hores de les 
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desitjades, sintetitzen els problemes fonamentals als que s’enfronten els joves 
que treballen.

En aquests resultats hi incideix de manera rellevant el marc institucional del 
mercat de treball. En relació amb aquest darrer aspecte, podem destacar tres 
elements fonamentals: la marcada segmentació laboral, la insuficiència i poca 
adequació de les polítiques actives i, en certa mesura, la regulació del salari 
mínim interprofessional.

Pel que fa a la segmentació laboral, el mercat laboral a Catalunya i al conjunt 
d’Espanya es caracteritza per una clara dualitat entre treballadors amb con-
tracte indefinit i aquells que tenen un contracte temporal. Aquesta segmenta-
ció és encara més accentuada en el cas de la població més jove. L’any 2016, el 
68,1% dels joves de 16 a 24 anys ocupats a Catalunya tenen un contracte tempo-
ral, mentre que aquesta taxa en la població de 25 anys o més és del 18%. És 
cert, però, que el fet que la població jove registri taxes de temporalitat més 
elevades és un tret habitual. A la mitjana de la UE, els joves amb contracte tem-
poral són el 43,8%, mentre que en la població adulta la taxa de temporalitat és 
de l’11,3%. De fet, Catalunya no mostra respecte la UE una especial concentra-
ció de la temporalitat entre els joves (gràfic 8).

Gràfic 8
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En aquest sentit, és lògic pensar que els joves quan s’incorporen al mercat la-
boral passen per un període de transició i de selecció del tipus de feina que vo-
len desenvolupar en la seva vida activa, de manera que els contractes tempo-
rals poden facilitar aquest procés. El problema sorgeix quan aquesta situació 
es cronifica i la situació de temporalitat conjuntural es converteix en perma-
nent amb un clar predomini de les situacions involuntàries. Aquesta és, de fet, 
la situació de Catalunya i Espanya en el seu conjunt. Sembla evident que la dife-
rència en el cost d’acomiadament entre contractes indefinits i temporals pot 
contribuir a que la temporalitat deixi de ser la situació inicial d’entrada al món 
laboral i es converteixi en una situació persistent. Dolado, J. et al. (2013) mos-
tren que el percentatge de joves que no aconsegueixen un contracte indefinit 
després d’haver començat a treballar en el cas d’Espanya (40%) és notable-
ment més elevat que en altres països veïns (5-10%). D’altra banda, el 73% dels 
joves a Espanya que tenen un contracte temporal és perquè no han aconseguit 
un contracte indefinit. A la mitjana de la UE, aquests contractes temporals in-
voluntaris són només del 32,5%, percentatge que se situa per sota del 5% a paï-
sos com Àustria o Alemanya.

Juntament a l’elevada taxa de temporalitat, la població més jove registra una 
taxa de parcialitat sensiblement més elevada que la població adulta. Malgrat 
que, de nou, això és un tret comú a la major part de països europeus (exceptu-
ant-ne Àustria i Alemanya), la concentració de contractes a temps parcial en la 
població jove a Catalunya és notablement més elevada (gràfic 9) i ha mostrat 
un fort increment en els darrers anys. Així, el percentatge de joves amb con-
tracte a jornada parcial l’any 1990 era només del 6,2% (1,4 vegades la dels 
adults), l’any 2007 la taxa de parcialitat s’eleva al 24,2% (2,3 vegades la de la 
població adulta) i el 2013 passa a ser ja del 42% (3,3 vegades l’adulta). La major 
incidència relativa de la parcialitat entre els joves no ha de ser necessàriament 
un problema si el fet de treballar a jornada parcial és una opció voluntària que 
permet fer compatible, per exemple, treball i estudis. El problema rau quan 
aquesta parcialitat és involuntària i es converteix en una nova via de precarie-
tat de l’ocupació. Amb dades referides al conjunt d’Espanya, més de la meitat 
dels joves amb contracte a temps parcial (assolint un màxim l’any 2013 del 
59,1%) treballen menys hores perquè no han aconseguit un treball a jornada 
completa, mentre que només poc més del 30% ho fan per compaginar feina i 
estudis.
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Gràfic 9
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Temporalitat i parcialitat involuntàries tenen efectes negatius en la carrera la-
boral dels joves en termes de més períodes d’atur i menor renda salarial. Així 
mateix pot tenir conseqüències nocives en termes de productivitat i en desin-
centius per a la formació en el lloc de treball.

A tot això cal afegir les dificultats per accedir a programes de formació i reci-
clatge quan es perd el lloc de treball i es passa a la situació d’atur. L’àmbit de 
les polítiques laborals i, més específicament, la insuficiència i inadequació de 
les polítiques actives és un altre dels punts febles del mercat laboral. Amb un 
problema de taxes d’atur elevades i d’un alt percentatge d’aturats de llarga 
durada, les polítiques adreçades a la reactivació dels aturats per facilitar que 
puguin accedir a un nou lloc de treball cobren una rellevància especial. En el 
cas de la població més jove, i especialment per a aquells en què es detecten 
mancances formatives, disposar d’unes polítiques actives potents és una eina 
fonamental.

En aquest sentit, les polítiques laborals al conjunt d’Espanya s’han caracterit-
zat per una notable mancança de recursos econòmics i humans i per una orien-
tació qüestionable dels programes establerts. Més concretament, tot i que la 
despesa sobre el PIB se situa en una posició intermèdia en l’entorn del països 
de la UE, l’indicador rellevant (despesa per aturat) es troba a la cua dels països 
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europeus. Els serveis públics d’ocupació, a més, es caracteritzen per una mar-
cada insuficiència de recursos humans. Segons dades de l’OCDE (2014), cada 
treballador dels serveis d’ocupació a Espanya ha d’atendre una mitjana de 269 
aturats, molt per damunt d’altres països europeus.

I, més enllà de la disponibilitat de recursos, cal destacar que les polítiques acti-
ves a Espanya s’han orientat cap a mesures per incentivar l’ocupació (bonifica-
cions diverses a la contractació), mentre que tenen un menor pes els progra-
mes d’orientació i formació. En aquest sentit, cal tenir present que la literatura 
existent (vegi’s, per exemple, Card, Kluve i Weber, 2010) apunta a que són 
aquests darrers tipus de mesures les que més contribueixen a facilitar la “reac-
tivació” dels aturats.

Gràfic 10
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Per últim, un tercer element a destacar, i que potser no ha rebut tanta atenció, 
és la regulació del salari mínim interprofessional. Tot i que no existeix una evi-
dència concloent respecte dels possibles efectes del salari mínim en la creació 
d’ocupació (Schmitt, 2013), sí que alguns treballs detecten efectes negatius del 
salari mínim en l’ocupació dels més joves (Dolado i Felgueroso, 1997 en el cas 
d’Espanya i, més recentment i referit a economies europees Banerji et al., 
2014). En aquest sentit, cal destacar com a característica rellevant de la regula-
ció del salari mínim a Espanya el seu caràcter universal i, més concretament, el 
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fet que des de 1998 la regulació d’aquest no estableixi diferències segons 
trams d’edat. Aquest és un fet diferencial respecte d’altres països europeus 
(Arellano i Jansen, 2014) i pot suposar una trava per a la incorporació dels joves 
al mercat de treball. El fet és que si el nivell del salari mínim es fixa en funció de 
que els treballadors adults puguin disposar d’uns ingressos dignes, aquest ni-
vell pot ser massa elevat per facilitar la inserció dels joves, especialment per 
aquells de menor qualificació. I, a més, pot tenir un clar efecte desincentiu per 
continuar en el sistema educatiu i afavorir l’abandonament escolar. Si, contrà-
riament, el nivell de l’SMI s’estableix amb l’objectiu d’afavorir la contractació 
de la població jove, això pot ser insuficient pels treballadors adults.

En el context europeu, 22 dels 28 països membres de la UE tenen establert per 
llei un salari mínim interprofessional, amb graus de cobertura diferents i, en 
molts casos, amb ajustos segons grups poblacionals i, específicament, amb di-
ferents nivells per a la població més jove. Bèlgica, Grècia, França, Irlanda, Lu-
xemburg, Malta, els Països Baixos i el Regne Unit ajusten el nivell del salari mí-
nim per als treballadors més joves. També s’estableixen ajustos per aquells 
treballadors que estan en pràctiques o formació (a França, Irlanda i el Regne 
Unit) o segons l’experiència laboral (Bèlgica, França o Irlanda). Aquest pot ser 
un factor rellevant que faciliti la contractació de la població més jove, amb 
poca o nul·la experiència laboral i/o que tenen contractes de formació.

En definitiva, les raons del problema en la situació laboral dels joves cal bus-
car-les en un conjunt ampli de factors. Sembla evident que, deixant de banda 
l’existència d’un major atur de caire friccional en els joves, en el cas de Catalu-
nya les deficiències i problemes en el sistema formatiu i en el marc regulador 
del mercat de treball tenen un impacte significatiu per explicar no només les 
elevades taxes d’atur dels joves, sinó també la major presència de joves que ni 
estudien ni treballen i les pitjors condicions laborals d’aquells que estan ocu-
pats. És en aquests àmbits on cal centrar les accions per millorar la transició del 
sistema educatiu al món laboral i les condicions dels llocs de treball de la pobla-
ció més jove en els propers anys.

4. A mode de conclusió: propostes d’actuació

Com s’ha indicat, les vies de solució al problema de l’atur juvenil cal trobar-les 
en l’aplicació d’un ampli conjunt de mesures que incideixin tant en els aspectes 
educatius com en el marc laboral. L’abordatge d’una qüestió complexa com 
aquesta no pot adoptar-se des d’una visió simplista, atesa la interacció que es 
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produeix en molts dels factors desencadenants. Més enllà de les actuacions en 
diversos àmbits adoptades a Catalunya i Espanya en conjunt, la rellevància 
d’aquest problema ha portat a la Unió Europea a posar en marxa el programa 
de Garantia Juvenil com a resposta a les elevades taxes d’atur dels joves als 
països de la UE. Els resultats obtinguts, però, posen de manifest la clara insufi-
ciència d’aquestes accions, tal i com va senyalar un informe del Tribunal de 
Comptes Europeu (2017). És evident que es tracta d’un problema que reque-
reix actuacions en el sistema educatiu, en la regulació laboral, però també, cal 
no oblidar, en aspectes socials, que també tenen una influència significativa en 
la situació dels joves.

Pel que fa als aspectes educatius, cal afrontar l’abandonament escolar prema-
tur i l’equilibri de la piràmide formativa, amb un major pes dels estudis mitjans, 
potenciant la combinació d’educació i treball.

Tot i que en aquests darrers anys s’ha produït una notable reducció de les ta-
xes d’abandonament escolar, aquest continua sent un problema del sistema 
educatiu a Catalunya i Espanya. L’adopció de mesures adreçades als col·lectius 
més vulnerables, amb itineraris educatius específics i mesures de suport i con-
trol dels factors socials que aboquen els joves a l’abandonament pot tenir 
efectes positius per garantir que aquests continuïn en el sistema educatiu.

Així mateix, potenciar l’ensenyament vocacional, amb un impuls clar dels ense-
nyaments de Formació Professional orientada cap al model “dual” vigent a 
d’altres països europeus contribuiria, d’una banda, a corregir l’estructura pola-
ritzada de la piràmide educativa i, de l’altra, a facilitar la continuïtat en la for-
mació d’aquells joves que abandonen per desincentius cap als itineraris educa-
tius que se’ls ofereixen. Alhora això ha de contribuir a augmentar la proporció 
de joves que combinen educació i treball, factor que sens dubte té un efecte 
positiu en la transició al món laboral. El principal problema per assolir una ma-
jor implantació d’aquest model dual és l’acceptació i implicació per part del tei-
xit empresarial català, en especial les petites empreses. L’establiment d’un sis-
tema d’incentius i suport a les microempreses, així com programes de 
cooperació entre empreses, podria conduir a una major participació d’aques-
tes i afavorir la implantació d’aquest model.

La correcció en la piràmide educativa és un element crucial, especialment si es 
té en compte que les projeccions de requeriments de qualificació en els pro-
pers anys mostren l’augment en els requeriments de formació dels llocs de tre-
ball. Més concretament, les projeccions realitzades pel Cedefop preveuen que 
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fins l’any 2025 augmentaran les oportunitats laborals en llocs d’alta qualifica-
ció i també mitjana, mentre que per feines de baixa formació els únics llocs de 
treball seran per cobrir el reemplaçament dels existents. Frenar l’abandona-
ment prematur i potenciar els estudis mitjans vocacionals permetria avançar 
en aquesta línia i assolir un major ajustament entre oferta i demanda de qualifi-
cacions.

Al mateix temps, aquest major ajustament hauria de contribuir a corregir, en 
part, el problema de l’elevat grau de sobrequalificació en relació amb els paï-
sos de l’entorn, un fet important per millorar la satisfacció dels joves en el seu 
lloc de treball, augmentar el rendiment relatiu d’una major formació i contri-
buir als augments de la productivitat de l’economia catalana.

I, sens dubte, un dels objectius prioritaris de les polítiques educatives ha de ser 
la mobilització dels joves que ni estudien ni treballen, facilitant la seva integra-
ció al món laboral o incentivant el retorn al sistema educatiu per aquells que 
mostrin mancances en les seves competències. I, en aquest sentit, el Sistema 
de Garantia Juvenil pot tenir un paper important. Caldrà veure si els canvis re-
cents introduïts en l’aplicació d’aquest programa, adreçats a una millor gestió 
del mateix, permeten avançar en aquesta direcció.

L’altre gran àmbit d’actuació és, sens dubte, la reforma en el marc laboral. 
D’una banda la necessària millora de la formació ocupacional per promoure el 
reciclatge i l’adaptació de coneixements, tant als joves que varen abandonar 
prematurament els estudis com als que estan aturats i mostren especials difi-
cultats per a la reinserció al món laboral. L’augment de la dotació de recursos 
econòmics i humans per a polítiques actives d’ocupació és prioritari. Però no 
és suficient amb incrementar la dotació pressupostària sinó que cal un redis-
seny de les polítiques actives, amb un major pes de les accions formatives i ori-
entatives i amb una millor adequació de la formació que s’ofereix als requeri-
ments del teixit productiu.

Així mateix, i atenent a l’experiència de països de l’entorn, recuperar una regu-
lació diferenciada per edat del salari mínim podria contribuir de manera favora-
ble a una major ocupabilitat dels joves, especialment d’aquells sense experièn-
cia i amb menor nivell formatiu. D’ençà 1998, Espanya té regulat el salari mínim 
de caràcter universal, sense cap distinció per trams d’edat. Recuperar l’esque-
ma previ, en què s’establien nivells diferents per als més joves, permetria apro-
ximar-nos als models de països veïns i afavorir la transició de l’educació al mer-
cat de treball.
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I, finalment, un dels principals problemes que afronten els joves és el de les 
elevades taxes de temporalitat que, com s’ha indicat en les pàgines anteriors, 
són majoritàriament involuntàries i aboquen als joves a una elevada rotació la-
boral, més períodes d’atur, menor nivell d’ingressos i menors incentius per a la 
formació en el lloc de treball, tant per part del treballador com de l’empresa. 
Aquest és un problema, a més, que no és exclusiu de la població jove, sinó que 
la dualitat és un tret característic del mercat laboral espanyol i català que s’ar-
rossega d’ençà els noranta i que ha acabat sent una via per abaratir els costos 
laborals de les empreses, fet que explica la baixa taxa de conversió de contrac-
tes temporals en indefinits. Racionalitzar les modalitats contractuals continua 
sent una assignatura pendent de les diverses reformes laborals que s’han 
adoptat en els darrers anys.

Referències Bibliogràfiques

Arellano, F. A. i Jansen, M. (2014), “Salario mínimo interprofesional y empleo 
juvenil ¿necesidad de cambios?”, Información Comercial Española, núm. 881, 
novembre-desembre pp. 121-131.

Banerji, A. et al. (2014), “Youth Unemployment in Advanced Economies in Eu-
rope: searching for solutions”, IMF Staff Discussion Note núm. 14/11.

Card, D., Kluve, J. i Weber, A. (2010), “Active Labour Market Policy Evaluations: 
A Meta-Analysis”, The Economic Journal, vol. 120, núm. 548.

Cedefop (2015), Skill supply and demand up to 2025. Spain.

Dolado, J. J. i Felgueroso, F. (1997), “Los efectos del salario mínimo: evidencia 
empírica para el caso español”, Moneda y Crédito núm. 204 pp. 213-263

Dolado, J. et al. (2013), “Youth Labour Market Performance in Spain and its De-
terminants: A Micro-Level Perspective”, OECD Economics Department 
Working Papers, No. 1039

García López, J. R. (2014), “El desempleo juvenil en España”. Información Co-
mercial Española: Revista de Economía, núm. 881, pp. 11-28.

IVIE (2013), El abandono educativo temprano: análisis del caso español. Mono-
grafías.

OCDE (2010), Off to a Good Start? Jobs for Youth. París.

OCDE (2014), Estudios económicos de la OCDE. España. Setembre.

001-548 ponenciasEIX5.indd   545 24/07/2018   10:24:46



546

Atur juvenil: formació, segmentació i experiència laboral

Schmitt, J. (2013), “Why does the Minimum Wage have no Discernible Effect 
on Employment?” CEPR Report. Washington.

Serrano, L. i Soler, A. (2015), “La formación y el empleo de los jóvenes españo-
les. Trayectoria reciente y escenarios futuros”, Fundación BBVA. Informes.

Tribunal de Cuentas Europeo (2017), ¿Han sido determinantes las políticas de la 
UE en cuanto al desempleo juvenil? Evaluación de la Garantía Juvenil y de la Ini-
ciativa de Empleo Juvenil. Informe especial núm. 5/2017.

 

001-548 ponenciasEIX5.indd   546 24/07/2018   10:24:46



001-548 ponenciasEIX5.indd   547 24/07/2018   10:24:46



001-548 ponenciasEIX5.indd   548 24/07/2018   10:24:46




