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1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

A. Encàrrec 

El Projecte BAULA per als sectors de la Química i Alimentació (en endavant, BAULA 2) és 
un encàrrec1 del Consell de la Formació professional i l’Ocupació de Granollers. Sorgeix de 
la necessitat de generalitzar el projecte BAULA Automoció 2  (en endavant, BAULA 1), 
elaborat entre empreses del sector de l’Automoció, a d’altres sectors rellevants per a 
l’economia de Granollers i el seu entorn com són el sector de la Química i el sector 
Alimentari.  

El projecte ha estat liderat pel Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de 
Granollers i la Regidoria d’educació de l’Ajuntament de Granollers, i ha comportat algunes 
variacions respecte al Baula 1, per tal de millorar-ne l’eficàcia. 

Amb l’experiència de l’anterior projecte BAULA Automoció com a punt de partida, s’ha 
volgut avançar en la metodologia de treball, en un enfocament orientat bàsicament a 
l’obtenció de resultats i a la consecució dels objectiu de l’ocupabilitat entesa com a 
generació de places de FP Dual a les empreses del sector.  

L’apartat de referència de l’anàlisi sectorial - diagnòstic de necessitats previ s’ha donat per 
sobreentès en base a estudis anteriors, que evidenciaven ja la necessitat d’abordar, 
després del sector de l’automoció, aquests dos sectors nous –química i alimentació-, tant 
pel que representen a nivell industrial al Vallès Oriental, com pels lligams i aspectes que 
comporten possibilitats d’actuació que són vàlides per als dos sectors a la vegada. 

Al mateix temps s’ha centrat el treball en la possible oferta d’FP Dual que poden aportar els 
centres de formació professional de Granollers que hi participaven, apuntant només altres 
possibles propostes a desenvolupar des del punt de vista de les possibilitats que ofereix el 
sistema actualment. Aquesta demanda ha estat exposada pels centres davant la dificultat 
de poder adaptar l’oferta formativa de manera ràpida a les demandes dels sectors 
industrials. No obstant, semblava que també es tractava de potenciar l’oferta i donar a 
conèixer les seves possibilitats. 

 

B. Anàlisi econòmica sectorial 

En el projecte BAULA 1, considerat com a prova pilot, es va determinar com a prioritari el 
sector de l’automoció, per la consideració d’aquest sector econòmic com el que més 
necessitats, possibilitats i oportunitats presentava a la comarca del Vallès Oriental, segons 
el experts del Comitè d’FP – Empresa del PEG. D’aquell procés endegat a principis del 
2013, en sortiren diverses propostes d’impuls de la formació professional específiques per a 
aquest sector, i d’augment de la relació entre els centres de formació professional i les 
empreses. 

I en el mateix projecte inicial es preveia una fase següent, amb els sectors químics i 
alimentari com a possibles espais d’anàlisi on desenvolupar el projecte. Precisament, 
s’identificaven alguns precedents a tenir presents. Així, el II Pla Estratègic de Granollers3 
ja identificava l’impuls a sectors econòmics emergents (apt. 2.2): 

                                                           
1 Krikos 21, SL. Projecte Baula 2. Mediació entre l’Empresa i el Sistema de Formació professional i superior per a la 
millora de la inserció laboral dels joves. Fase 2: Ampliació al sector químic. Granollers, maig de 2014 
2 Krikos 21, SL. Projecte BAUA Automoció. Mediació entre l’empresa i el sistema de formació professional per a la 
millora de la inserció laboral dels joves. Granollers, juliol de 2013 
3 II Pla Estratègic de Granollers. http://www.plaestrategicgranollers.cat/documents/pdf/publi_catala.pdf 

http://www.plaestrategicgranollers.cat/documents/pdf/publi_catala.pdf
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Impuls als sectors econòmics identificats com a emergents 

Per al desenvolupament econòmic futur, els esforços més importants s’han de 
concentrar en la innovació productiva i empresarial, i en la cooperació entre les 
petites i mitjanes empreses de Granollers i el seu entorn. Aquelles iniciatives que 
propicien els espais de relació entre els empresaris vinculats al territori, com ara les 
associacions empresarials o el futur Centre de Serveis Avançats de Can Muntanyola 
(2.1.2), seran bàsics per fomentar aquesta cooperació interempresarial. Així mateix, 
l’avenç en la cooperació intermunicipal entre Granollers i els municipis veïns (1.4.1) 
ha de ser un element fonamental d’aquest impuls a la innovació i la cooperació 
interempresarial. 

Caldria fomentar la innovació en col·laboració, especialment en els sectors d’alta 
tecnologia i en aquells àmbits d’activitat que, per la seva important presència en l’entorn 
de la ciutat, poden participar en la política de dinamització de clústers a Catalunya. 
Aquest podria ser el cas del sector agroalimentari, el de les empreses vinculades al de 
l’hàbitat, al de la salut o al de la indústria del motor, tal com s’ha posat de relleu en el Pla 
d’innovació local, impulsat per l’Ajuntament de Granollers, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i la Generalitat de Catalunya. Aquests sectors, juntament amb els relacionats 
amb les energies renovables i l’eficiència energètica, haurien de tenir una atenció 
prioritària en els propers anys.  

I entre les propostes que s’hi recollien, s’indicava (apt. 2.2.3):  

Enfortiment del sector agroalimentari 

La indústria agroalimentària i les seves auxiliars tenen una gran tradició a Granollers, 
vinculada a la comarca. Actualment, a l’entorn de la ciutat, hi ha una gran concentració 
d’empreses importants del sector, tant de firmes industrials de producte final com 
de societats auxiliars per al sector de l’alimentació, així com també de grans 
empreses de distribució. Tal com aconsella el Pla d’innovació local del Vallès Oriental, 
caldria fomentar projectes de R+D col·laboratius al llarg de la cadena d’aquesta 
indústria, per tal d’incrementar la productivitat i la innovació en el conjunt del sector, i 
també reforçar l’especialització en el producte ecològic relacionat amb la 
producció agrícola de la comarca, que té com a valor afegit la seva vinculació a una 
alimentació sana i segura (3.1.1). 

 

Al mateix temps, l’any 2009, el Pla d’Innovació del Vallès Oriental4, promogut pel consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers, amb el suport d’ACCIÓ i la UE, 
pretenia Millorar el sistema i les capacitats d’Innovació del territori per estimular el seu 
creixement econòmic. 

Gràfic 1. Evolució dels principals negocis al Vallès Oriental 2002-2007 

                                                           
4 Cluster Development. Pla d’Innnovació del Vallès Oriental. Consell comarcal del Vallès Oriental, novembre de 
2009 
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I feia una diagnosi de diversos sectors, entre altres el químic i l’alimentari. Per exemple,  
n’exposava la diversitat de negocis al llarg de la cadena relacionats tant amb el sector 
químic com amb l’alimentari que hi havia entre empreses de la comarca. O n’exposava 
l’evolució econòmica. 

La Diagnosi inicial exposava com a principals conclusions els punts forts de la indústria: 

• Alt pes i potència de la indústria a la comarca 
• Industrialització tardana fa que la dependència d’indústries tradicionals (tèxtil...) sigui 

menor 
• Nus de comunicacions (c-17, AP-7...) i proximitat a Barcelona facilita el 

desenvolupament d’activitats empresarials 
• Nombre important d’agents i empresaris de referència vinculats fortament al 

territori 
• Presència a la comarca d’agents o actors clau que són referents en el seu àmbit a 

escala nacional i estatal (Circuit de Catalunya, La Roca Village...) 
• Lligams potencials forts amb negocis de comarques veïnes 

Així mateix, remarcava els punts dèbils a la comarca: 

• Presència a la comarca d’importants plantes industrials, que pertanyen a empreses 
multinacionals o catalanes però que no tenen el centre de decisió i en la seva 
majoria no desenvolupen activitats més enllà de les purament productives 

• Actors clau de la comarca no estan lligats a l’entorn local, tot i que comencen a 
engegar-se projectes per a crear i reforçar aquests vincles 

• Manca de projectes de futur o plans estratègics al territori que permetin fer una 
aposta clara i permetin  potenciar els agents clau del sistema 

• Manca de projectes que transcendeixin el territori immediat (Vallès, alimentació, 
habitat) 

En l’anàlisi dels actius diferencials de la comarca, sortien els següents segons la 
indústria: 
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Per a la indústria Alimentària: 

• Primer negoci de la comarca amb gairebé 120 empreses de més de 3 M€ i més de 
3.400 M€ de facturació 

• Pes molt important de fabricants productes alimentaris: 
• Important presència d’empreses marquistes multinacionals 
• Empreses locals de petita o mitjana dimensió, líders en els seus segments 
• Certa especialització en segments creixents del sector alimentari: productes 

ecològics i plats preparats 
• Indústria auxiliar amb empreses líders internacionalment i amb fort component valor 

afegit 
• Presència de la gran distribució 

Per a la indústria de Productes de Neteja: 

• Presència de 12 empreses de més de 3 M€ i amb més de 800 M€ de facturació 
• Seu social a la comarca de les principals líders del mercat a Espanya: 
• 4 empreses de la zona concentren el 60% de la indústria dels productes de neteja a 

Espanya 
• Empreses locals com a potencials líders privats de projectes en aquest sector i 

exercint de vertadera empresa tractor a la comarca (i actuant com a empresa 
innovadora en tota la seva activitat) 

• Potencials projectes d’innovació en relació a coneixement diferencial de l’IUCT en 
química verda. 

I quan a les potencials actuacions a impulsar, s’indicava un Projecte de Dinamització de la 
indústria alimentària, amb les següents actuacions: 

• Iniciativa per al reforç de la indústria de productes ecològics 
• Suport estratègic a empreses de producte final de la comarca (foodservice, 

gourmet...) 
• Creació d’un espai de trobada per a: 

• Generació de coneixement 
• Impuls a la realització de projectes de R+D al llarg de la cadena 

 

Algunes dades econòmiques 

En el seu moment, la determinació del sector de l’automoció venia determinada per la 
consideració d’aquest sector econòmic com el que tenia més necessitats, possibilitats i 
oportunitats a la comarca del Vallès Oriental, segons el experts del Comitè d’FP – Empresa 
del PEG. Per això, també era convenient tenir present informacions sobre la situació 
econòmica actual. Així, un estudi de la Diputació de Barcelona5 sobre les economies locals 
determinava potencialitats del sector químic.  

Partint del fet que les economies locals constitueixen un enfocament clau per a la sortida de 
la crisi, en l'estudi s'analitza l'evolució de les principals variables associades a la producció, 
l'ocupació i les estratègies de desenvolupament econòmic local en el període 2008-2012.  

A la zona de Granollers, el sector químic concentrava més de l'11% de l'activitat del sector 
químic de Catalunya, amb un total de 6.323 ocupats. Aquesta fortalesa es veia confirmada 

                                                           
5 Jordi Boixader Solé i altres. Les economies locals a la província de Barcelona. Diputació de Barcelona. Oficina 
Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. Barcelona, Abril de 2013  
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pel fet que s'hi ubiquen algunes empreses claus del sector, dins el qual tenen posició 
capdavantera.  

En un estudi i diagnosi DAFO del sector químic del Vallès Oriental, amb la implicació de 
diversos tècnics de la comarca, el CIDEM i el SOC (Generalitat de Catalunya), es 
plantejaven una sèrie de propostes d'actuació que són l'eix en base a la qual es vol tirar 
endavant el pla de dinamització del sector químic a la comarca.  

Les línies d'actuació pivotaven sobre dos eixos bàsics, territori (on s'inclou les necessitats al 
voltant d'infraestructures i transport així com sòl industrial) i empresa (que inclou capital 
humà, R+D+i, reforç del sector químic a la comarca).  

En una anàlisi més detallada6 sobre el sistema territorial de Granollers-Congost (format per 
13 municipis de la conca del Besòs), d’entre els 21 grans sectors d’activitat, els de major 
ocupació assalariada són el Comerç (19,7%), Química (9,7%), Construcció i immobiliàries 
(8%), Metall (7,8%) i Serveis a les empreses (6,5%). Aquests cinc grans sectors concentren 
més de la meitat dels llocs de treball  assalariat de l’àrea.  
 

Gràfic 2. Distribució de l’ocupació assalariada per grans sectors al Sistema Territorial de 
Granollers – Congost. 2012 

 

 

Al mateix temps, i observant l’evolució de la població assalariada per aquests grans sectors 
en el període 2008-2012, es recollia que, a banda d’aquells grans sectors relacionats / 
dependents del sector públic (Administració pública, Educació i recerca, Salut, Serveis 
socials, Energia, aigua i residus),  l’Hostaleria i Turisme, Agroindústria, Comerç i Química 
eren els principals sectors amb menys % de pèrdua de població assalariada en els primers 

                                                           
6 Jordi Boixader Solé i altres. Les economies locals a la província de Barcelona. DIBA, 2013 
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anys de la crisi econòmica. Per tant, sectors que havien sabut trobar una certa / mínima 
estabilitat, fins i tot per damunt del sector de l’automoció, analitzat en l’anterior treball. 

Gràfic 3. Evolució de l’ocupació assalariada per grans sectors al Sistema Territorial de 
Granollers – Congost. 2018-2012 

 

 

Localització regional  

Algunes activitats es trobem més presents en l’àmbit territorial de Granollers-Congost que 
en el conjunt provincial. Per tal d’identificar-les, utilitzen el quocient de localització regional, 
que posa en relació la proporció d’ocupació en un sector determinat en el seu sistema 
territorial, respecte la proporció d’ocupació en aquest mateix sector a nivell provincial.  

Així, les activitats més localitzades al sistema de Granollers-Congost són Cautxú i plàstic, 
Mobles, Indústries químiques, Arts gràfiques i suports enregistrats, Indústries tèxtils, 
Venda i reparació de vehicles de motor i Productes metàl·lics, excepte maquinària. Totes 
aquestes activitats perden ocupació entre 2008 i 2012.  

 

Taula 1. Activitats econòmiques més localitzades. Sistema territorial de Granollers-
Congost, 2012 

Activitats 
Quocient de 

localització regional 

Ocupació assalariada 

1trimestre 
2012 

2008-
2012 

Cautxú i plàstic  4,3 1.955 -15,4% 

Mobles  3,7 449 -42,7% 
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Indústries químiques  3,2 1.925 -12,9% 

Arts gràfiques i suports enregistrats 2,8 1.084 -18,3% 

Indústries tèxtils  2,5 887 -38,0% 

Venda i reparació de vehicles de motor  2,4 1.622 -17,5% 

Productes metàl·lics, excepte 
maquinària  

2,1 1.883 -32,9% 

Font: Elaboració pròpia a partir dades INSS.  

Aquestes set activitats més altament localitzades al sistema territorial de Granollers-Congost 
ocupen al 20,7% del total d’assalariats al territori. 

Al mateix temps, en l’estudi s’indica que l’àmbit de Granollers-Congost presenta un grau 
d’especialització productiva mitjà - baix (coeficient d’especialització mitjà-baix, de 0,20). 
Aquest indicador, que mesura la concentració de l’activitat, mostra que el patró sectorial del 
sistema territorial està poc especialitzat, de manera que no difereix massa del provincial. El 
coeficient de diversificació, en canvi, és mitjà (0,44), fet que indica una estructura 
d’activitat relativament diversificada, és a dir, l’ocupació assalariada es concentra en forces 
activitats econòmiques.  
 

C. Empreses del sector químic i alimentari 

Per a l’anàlisi empresarial, aquest cop s’ha comptat amb el suport de la Delegació del Vallès 
Oriental de la Cambra de Comerç de Barcelona, que ha posat a disposició del projecte la 
seva base de dades amb informació sobre empreses dels dos sectors, per CNAEs, a la 
comarca. D’aquesta informació inicial se’n determina el següent: 

 

Taula 2. Empreses del sector químic al Vallès Oriental, segons CNAE. 2014 

CNAE    

2552 Fabricació de Sabons Toc. i altres productes perfumeria i cosmètica 27 
2514 Fabricació de Matèries primeres plàstiques 21 

2542 Fabricació d’especialitats i altres productes farmacèutics 19 

2551 Fabricació de Sabons comuns, detergents i lleixius 19 

2539 Fabricació d’altres productes químics d’ús industrial. NIAE 15 

2533 Fabricació de Pintures, vernissos i laques 14 

2559 Fabricació d’altres productes químics destinats al consum final 13 

2512 Fabricació d’altres productes químics orgànics 12 

2537 Fabricació de coles, gelat. i productes auxiliars ind. tèxtil cuir  11 

2513 Fabricació de Productes químic inorgànica excepte gas. Comprimits 9 

2541 Fabricació de Productes Farmacèutics de base 7 

2536 Fabricació d’olis essencials i substàncies Aromàtiques naturals/ sintètics 6 

2534 Fabricació de tintes d’impremta 6 

2521 Fabricació d’adobs 5 

2511 Fabricació de productes químics orgànics d’origen petroquímic 4 

2516 Fabricació de fibres artificials i sintètiques 3 

2522 Fabricació de plaguicides 3 

2535 Tractament d’olis i greixos per a usos industrials 3 

254 Fabricació de productes farmacèutics 3 

2531 Fabricació de gasos comprimits 2 

2532 Fabricació de colorants i pigments 2 
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2515 Fabricació de cautxús i làtex sintètics 2 

25 Indústria Química 2 

2553 Fabricació derivats de ceres i parafines 2 

251 Fabricació de productes químics bàsics 1 

255 Fabricació d’altres productes químics destinats principalment al consum 
final 

1 

   

 
Total d’empreses 212 

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de Cambra de Comerç – Delegació del Vallès Oriental 

 

Taula 3. Empreses del sector químic al Vallès Oriental, segons població. 2014 

POBLACIO   

Granollers 42 
Parets del Vallès 21 

Les Franqueses del Vallès 20 

Lliçà d’Amunt 15 

Canovelles 14 

Mollet del Vallès 12 

Montornès del Vallès 11 

Caldes de Montbui 9 

La Llagosta 9 

Bigues i Riells 8 

Sant Celoni 8 

Cardedeu 6 

Santa Eulàlia de Ronçana 5 

Santa maria de Palautordera 5 

Sant Pere de Vilamajor 4 

Montmeló 4 

Gualba 3 

Lliçà d’Amunt 3 

Llinars del Vallès 3 

Aiguafradea 2 

La Roca del Vallès 2 

Sant Fost de Campsentelles 2 

Vilanova del Vallès 1 

La Garriga 1 

L'Ametlla del Vallès 1 

Martorelles 1 

Total 212 
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de Cambra de Comerç – Delegació del Vallès Oriental 

Com es pot observar, el nombre d’empreses del sector químic és certament espectacular, i 
la concentració a l’entorn de la ciutat de Granollers i les poblacions del seu voltant (els 
municipis que en fan frontera) és més que rellevant: 139 sobre 212, que representa el 
65,57% de les empreses. 

 

Taula 4. Empreses del sector alimentari al Vallès Oriental, segons CNAE. 2014 

CNAE 
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4132 Fabricació de productes carnis totes classes 36 
4191 Indústries del pa i de la brioixeria  34 

4239 Elaboració altres productes alimentosos NIAE 26 

4192 Indústria de la brioixeria pastisseria i galetes  16 

419 Industria del pa, brioxeria, pastisseria i galetes  12 

4231 Elaboració de cafè, te i succedanis del cafè 12 

4131 Sacrificació i esquarterament de bestiar 8 

4233 Elaboració de productes dietètics i de règim 8 

415 Fabricació de sucs i conserves vegetals 8 

416 Fabricació de conserves de peix i altres productes marins 7 

4171 Fabricació de farines i sèmoles 7 

4181 Fabricació de pastes alimentoses 7 

4222 Farines de peix i subproductes derivats de reciclatge 7 

4223 Elaboració de pinsos compostos tota classe NO 4224 6 

4224 Elaboració de pinsos compostos gossos, gats i animals de cia. 6 

4133 Sales esquarterament autònom. i transf. subproductes 5 

4143 Fabricació de formatge i mantega 5 

4212 Elaboració de productes de confiteria  4 

412 Fabricació d’olis i greixos vegetals i animals no oliva 3 

4172 Fabricació d’altres productes de molineria 3 

4251 Elaboració i envelliment de vins 3 

4123 Refinats. Hidrogenats envàs. i altres tractaments 2 

414 Indústries làcties 2 

4193 Indústries d’elaboració masses fregides 2 

4211 Indústries del cacau i la xocolata 2 

423 Elaboració de productes alimentosos diversos 2 

4252 Elaboració de vins escumosos 2 

4253 Elaboració d’altres vins especials 2 

4281 Preparació i envasatge d’aigües minerals naturals 2 

4121 Extracció i envàs d’oli llavors oleaginoses 1 

4124 Obtenció i envàs margarines i greixos alimentaris 1 

4134 Incuba. I venda polls per compra ous fert  1 

4141 Preparació de llet 1 

4142 Preparació de llet en conserva 1 

4144 Elaboració de gelats i similars 1 

4182 Fabricació de productes amilacis 1 

4232 Elaboració de sopes preparades, extractes i condim.  1 

4243 Obtenció d’aiguardents compost. Licors i aperitiu  1 

428 Ind. Aigua mineral, amb gas i altres 1 

 
 Total 249 

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de Cambra de Comerç – Delegació del Vallès Oriental 

 

Taula 5. Empreses del sector alimentari al Vallès Oriental, segons població. 2014 

POBLACIO 
 

Granollers 73 
Montornès del Vallès 18 

Caldes de Montbui 17 

Canovelles 11 
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Lliçà de Vall 11 

Gualba 1 

La Garriga 9 

Les Franqueses del Vallès 9 

Mollet del Vallès 9 

Castellterçol 8 

Montmeló 7 

Sant Pere de Vilamajor 6 

Santa Maria de Palautordera 6 

Bigues i Riells 5 

Sant Quirze de Safaja 5 

Vilanova del Vallès 5 

Cardedeu 4 

Montseny 4 

Santa Eulàlia de Ronçana 4 

Parets del Vallès 4 

Aiguafreda 3 

La Roca del Vallès 3 

L'Ametlla del Vallès 3 

Lliçà d’Amunt 3 

Llinars del Vallès  3 

Martorelles 3 

Sant Celoni  3 

La Llagosta 2 

Llerona 2 

Sant Esteve de Palautordera 2 

Sant Feliu de Codines 2 

Sant Fost de Campsentelles 2 

Castellcir 1 

Vilalba Sasserra 1 

 Total 249 
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de Cambra de Comerç – Delegació del Vallès Oriental 

 

Amb el sector alimentari, en xifres absolutes, succeeix el mateix: el nombre d’empreses 
encara és més rellevant (249), però la concentració a l’entorn de la ciutat de Granollers i 
les poblacions del seu voltant no és tan important: 150 sobre 249, que representa el 
60,24%. Això és degut a què les empreses del sector alimentari estan molt més repartides 
per tota la comarca. 

A més, en aquest cas, hauríem de tenir presents el volum de les empreses. Moltes d’elles 
són de dimensions petites (forns de pa, etc.). Al mateix temps que hi ha empreses 
alimentàries de grans dimensions, especialment a la zona sud de la comarca. 

 

D. La formació en el sector químic i alimentari 

Tot i aquest dinamisme empresarial en aquests dos sectors, l’oferta formativa a nivell d’FP 
al Vallès Oriental no es correspon al mateix nivell.  
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Pel que fa a l’àmbit de l’alimentació, no hi ha cap oferta d’estudis d’FP de la família 
d’indústries alimentàries específicament, tot i el seguit de projectes que diversos 
ajuntaments de la comarca han estat treballant els darrers anys. 

En relació a la família de la química, , l’oferta és una mica millor, però tampoc es correspon 
clarament amb les possibilitats que suposa la concentració industrial a la comarca. 

 

Titulacions de Cicles formatius existents al Vallès Oriental 

Al Vallès Oriental existeixen diverses titulacions de cicles formatius relacionades amb 
l’àmbit de la indústria química, com són: 

 

Família Química 

CF GM Operacions de Laboratori 
Granollers Escola Municipal del Treball. 

Mollet del Vallès IES Mollet del Vallès 

CF GS Laboratori d’anàlisi i control 
de qualitat 

Granollers Escola Municipal del Treball 

CF GS Química Industrial Mollet del Vallès IES Mollet del Vallès 

 

Al mateix temps, també es disposa d’oferta a la comarca de cicles formatius d’altres famílies 
que tenen relació amb el sector de la química (amb una mirada àmplia, incloent farmàcia i 
cosmètica), com pot ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, calia tenir present totes les titulacions generalistes / transversals, vàlides per a tot 
tipus d’indústria, i que s’imparteixen al conjunt de centres de Granollers i encara amb més 
volum a la resta de la comarca (Administració i finances, comerç internacional, logística, 
informàtica, etc.). 

Pel que fa referència a l’àmbit del sector alimentari, no hi ha formació de cicles formatius 
concrets, tot i que sí que a l’Escola Municipal del treball s’hi imparteix el GS En Dietètica de 
l’àmbit de la salut. 

Família sanitat 

CF GS Laboratori de Diagnòstic 
clínic  

Granollers Escola Municipal del Treball 

CF GS Dietètica Granollers Escola Municipal del Treball 

CF GM Farmàcia i parafarmàcia Granollers EDUCEM 

 Mollet del Vallès IES Gallecs 

Família imatge personal 

CF GM Perruqueria i cosmètica 
capil·lar 

Granollers 
Park Estudi 
Centre d’Estudis Margaret 
Estudi Imatge 

Montmeló IES Montmeló 
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E. Agents participants en el projecte 

Centres formatius: 

Tot i aquesta varietat d’oferta formativa, es decideix fer participar en el projecte tres dels 
centres de Granollers: 

 Escola Municipal del Treball, de titularitat municipal,  

 IES Carles Vallbona, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, i  

 EDUCEM, centre privat concertat. 

Ja que els centres d’FP de Granollers participen en el Consell, es veu la necessitat de 
debatre amb ells com enfocar el nou procés, donat que les circumstàncies generadores del 
Baula1 van propiciar models de treball conjunt entre empreses i centres però, que no es van 
materialitzar en projectes d’FP Dual o d’altres en els centres d’FP de la ciutat. 

Els centres manifesten les dificultats d’adaptar currículums i oferta, per tant es decideix 
invertir el procés 

Es porten a terme reunions específiques amb les persones responsables de contactar amb 
les empreses en els tres centres participants, coordinant i concretant l’oferta que es 
mostrarà a les empreses. 

Institucions: 

A més a més del contacte permanent amb el secretaria del Consell de l’FP i l’Ocupació de 
Granollers, s’han mantingut contactes amb responsables de les regidories d’Educació i 
Promoció Econòmica i del Pla Estratègic de l’Ajuntament de Granollers, del Servei 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

Agents econòmics: 

El punt de partida d’aquesta edició del projecte ha estat la col·laboració amb la Cambra de 
Comerç del Vallès Oriental, que ha permès la disposició d’un gran nombre d’empreses. 

Al mateix temps, s’han mantingut contactes amb les persones responsables tant de PIMEC 
com d’UEI – Foment per tal de mantenir-les informades de l’evolució del projecte en tot 
moment. 

Tot i que amb menys intensitat que en l’anterior edició, també s’han mantingut informats els 
responsables sindicals que participen en el Consell de l’FP de la ciutat. (UGT i CCOO del 
Vallès Oriental). 

Val la pena ressaltar que no hi ha cap agrupació sectorial, tant en l’àmbit de 
l’alimentació com de la química, que agrupi el conjunt d’empreses a nivell comarcal o 
local, ni tan sols dins de les entitats empresarials de segon nivell. Aquest és un punt dèbil 
important, que caldria plantejar a nivell d’agrupacions empresarials, que redueix la capacitat 
de clusterització d’aquests sectors i no els permet avançar en la definició exacta i 
l’especialització, si fos necessària, de l’oferta formativa. 
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2. PROCÉS 

A. Metodologia 

En general, en aquesta fase s’han realitzar accions similars d’avaluació del sector i mediació 
amb les empreses per tal de conèixer-ne les seves necessitats, al mateix temps que es 
perfilen les possibilitats de col·laboració amb els centres educatius. El resum de les 
actuacions desenvolupades és el següent: 

 

 Preparació del dossier d’informació sobre regulació laboral, noves possibilitats de 
contractació i tipologies de formació. 

 Preparació del dossier d’informació sobre oferta dels Centres d’FP de Granollers. 

 Determinació d’empreses a visitar, a partir dels centres. Generació de contactes. 

 Realització de visites a les empreses, per a poder detectar les necessitats i 
motivacions. 

 Jornades de treball conjunt empreses – centres, en funció dels resultats de les 
entrevistes 

 Reunions presencials de presentació del projecte a grups d’empreses del sector 
determinat (petites i mitjanes empreses) per posar en comú obstacles, suggeriments, 
inquietuds, necessitats, idees, aliances, ... 

 Avaluació de necessitats formatives, contractuals i de suport a l’empresa. 

 Modelització de contractes (contractes d’aprenentatge i formació, formació dual, 
formació en alternança, ...) i convenis a realitzar. 

 Informació i assessorament als centres educatius sobre les possibilitats del projecte 
per als propis centres. 

 
 

Ara bé, en la segona edició del projecte s’ha perfilat un enfocament previ un xic diferent, en 
els següents aspectes metodològics: 

 Coordinació fluïda entre ajuntament – Consell de l’FP - Centres participants 

El mètode de treball entre tots els agents participants ha portat a un major grau de 
coordinació, tant abans de l’inici del treball, com durant el mateix i al final, quan es 
concretaven els projectes. Al mateix temps, també el Consell de l’FP ha fet un seguiment 
molt més extensiu del procés realitzat, i de les conclusions i resultats finals del mateix. 

 Orientació a la Direcció de Recursos Humans de les empreses, com a millors 
prescriptors de l’FP Dual a l’empresa 

A diferència del projecte Baula 1, les enquestes i les trobades de presa de contacte del qual 
anaven dirigides sobretot als Directors Generals, Gerents i/o màxims responsables de les 
empreses, s’opta en aquesta edició, per interlocutar amb els responsables dels recursos 
humans de les mateixes. S’espera així una major comprensió dels conceptes d’FP Dual, de 
la pràctica prèvia de les empreses amb FCT dels centres i sobretot de la incorporació dels 
beneficis del projecte.Com a contrapunt, però, això comporta una gestió més lentade la 
participació de l’empresa en el projecte, i la necessitat de consulta, la majoria de les 
vegades, als directius d’alt nivell de la companyia. 

 Demanda específica de qüestionari de necessitats a les empreses 

A les empreses a les que s’ha realitzat una visita se’ls demanava la complementació d’una 
enquesta / qüestionari sobre les possibles necessitats de cicles d’FP Dual en els que 
podrien estar interessats –sense cap compromís- en impulsar alguna plaça per a un procés 
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d’FP Dual amb els centres del territori. El Qüestionari l’enviaven amb posterioritat a la visita, 
un cop completat amb tranquil·litat. 

 Concreció en l’FP Dual 

De les moltes possibilitats de col·laboració entre els centres i les empreses, es va optar per 
prioritzar el model d’FP Dual  davant dels responsables d’RH empresarials. Així, en molts 
casos la visita / entrevista ha tingut com a objectiu explicar un model d’integració 
d’aprenents a les empreses que ara fa tan sols tres anys els era totalment desconegut (El 
sistema d’FP es formalitza al nostre país fa tres anys i comença en els centres d’FP en el 
curs 2012-2013). L’FP Dual suposa un canvi de perspectiva que ha permès també fer altres 
plantejaments –formació específica, acreditació de l’experiència, treball amb tutors, ...- que 
van més enllà de l’actual sistema d’FP. 

També s’han presentat les possibilitat de generació d’oferta adaptada a les necessitats 
empresarials detectades, que s’haurien de treballar per poder ser incorporades  en el futur a 
la planificació de l’FP en el territori.. 

 Venda de serveis dels centres granollerins 

 El punt de partida ha estat la “carta de serveis” (en forma de díptic, tríptic o llistat) que els 
centres d’FP de la ciutat poden arribar a desenvolupar, per poder exposar a les empreses 
les possibilitats de col·laboració actuals o aquells que podrien disposar en un futur proper. 

 Sessions de treball portades pels mateixos centres 

Amb posterioritat a les visites a les empreses interessades, s’han portat a terme sessions 
dirigides cada una d’elles pels responsables dels centres, en la que s’explicava el projecte 
específic d’FP dual.  

L’estructura de les sessions era similar en tots els casos: 

 presentació del projecte Baula 

 presentació del centre 

 presentació del projecte d’FP Dual 

 preguntes obertes 

 Enfocament a projectes dels centres 

Un cop explicada la sistemàtica general de funcionament del model general d’FP Dual, 
convenia que cada centre preparés la seva pròpia proposta de projecte de cicle formatiu 
segons el model dual. Per a això, calia que els diversos equips educatius elaboressin la 
proposta de cicle formatiu, aquesta es discutís en els seus òrgans interns, i es preparés la 
presentació a les empreses interessades. Cada un d’ells, evidentment, amb les seves 
particularitats i adequacions a les necessitats expressades, en funció de les seves 
capacitats i possibilitats. 
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B. Contactes / visites a empreses 

(Veure Annex 01 i 02. Presentació Projecte Baula i FP Dual a les empreses, cat i esp).  

L’operatiu del procés comença  amb el llistat d’empreses inicial, format a partir de: 

- Llistat proporcionat per la Cambra de Comerç; 
- Llistat d’empreses participants en el projecte BAULA 1; 
- Empreses proporcionades per PIMEC. 

La tasca inicial rellevant és la de polir les bases de dades. Cal, doncs, començar per 
remarcar la importància de mantenir al dia ben actualitzades les bases de dades sobre 
empreses, que no és una feina fàcil. 

La selecció de les primeres empreses sobre les que contactar es fa en funció del volum de 
l’empresa, per intentar incorporar en el procés les empreses mitjanes de cada sector –
químic i alimentari-, i amb alguna referència prèvia, per contactes anteriors per part dels 
agents del procés. 

Val a dir que el pressupost comprenia inicialment la visita a 15 empreses, una xifra que s’ha 
acabat superant abastament. 

 

Taula 6. Resum procés fase 1. Contactes i visites a empreses 

Activitats registrades:  

Trucades  189 
Correus  114 

Visites  40 

 

Taula 7. Resum Procés fase 1. Contactes amb empreses 

Baula 2 Total  Química  Alimentació  

              
Llistat empreses Cambra 379 

 
174 

 
205 

 Contactades 72 19,00% 49 28,16% 23 11,22% 
Visitades 40 55,56% 28 57,14% 12 52,17% 

       Disposats (verd) 34 47,22% 23 46,94% 11 47,83% 
Dubtes (groc) 16 22,22% 10 20,41% 6 26,09% 
Negativa (vermell) 20 27,78% 14 28,57% 6 26,09% 
Desaparegudes 2 2,78% 2 4,08% 0 0,00% 
              

 

Taula 8. Empreses visitades 

EMPRESA VISITA B2  

   
COSMO FRAGANCES CGE SLU 03/06/2014 Q 
ASSOCIACIÓ CATALANA FABRICANTS DE LLEIXIU I PRODUCTES DE NETEJA I AFINS 05/06/2014 Q 
COMERCIAL ARDE SA 03/06/2014 A 
APC EUROPE, SA 18/06/2014 A 
COTY ASTOR, SA / COTY OPERATIONS 25/06/2014 Q 
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LACTEOS DEL VALLES, SA 01/07/2014 A 
PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, SLU  01/07/2014 Q 
RECKITT BENCKISSER ESPAÑA, SL 07/07/2014 Q 
SHINGELS, SA 08/07/2014 Q 
TEXTRON TECNICA SL / EUROPE VEGETABLE OILS SL 09/07/2014 A 
PURAC BIOQUÍMICA / CORBION PURAC 23/07/2014 A 
BENVIC EUROPE IB SA 24/07/2014 Q 
SYMRISE IBÉRICA, SL 24/07/2014 Q 
MATERIS PAINTS ESPAÑA, SL 29/07/2014 Q 
ALIFARM, SA 30/07/2014 Q 
SUMITOMO BAKELITE EUROPE, SLU 30/07/2014 Q 
BIMBO IBERIA CORPORATIVA, SLU 09/09/2014 A 
LUCTA, SA 19/09/2014 Q 
BIOKIT SAU / BIOKIT RESEARCH & DEVELOPMENT, SL 22/09/2014 Q 
KLUBER LUBRICATION GMBH IBERICA 25/09/2014 Q 
STENCO FABRICA, SL 25/09/2014 Q 
ARTESANIA CONGELADA SL 01/10/2014 A 
CODESGRA MEAT, SL 03/10/2014 A 
KH LLOREDA, SA 09/10/2014 Q 
SARIA BIO-INDUSTRIES ESPAÑA, SLU / GREIXOS I FARINES DE CARN, SA 10/10/2014 A 
RENOLIT IBÉRICA, SA  20/10/2014 Q 
NEFTIS LABORATORIOS, SL 23/10/2014 Q 
SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA 23/10/2014 Q 
FRUTOS SECOS PUIG, SA 24/10/2014 A 
ELMEC INSTALACIONES 09/12/2014 A 
NABISCO IBERIA, SLU / UNITED BISCUITS, SL / MONDELEZ INTERNACIONAL 15/12/2014 A 
DISTRIVET, SA / LABORATORIOS ARIMANY, SA 08/07/2014 Q 
EVONIK DEGUSSA IBÉRICA, SA 16/09/2014 Q 
CYGYC SA / BIOCON ESPAÑOLA, SA 09/07/2014 Q 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO, SL / PRODUCTES ALIMENTICIOS FRESCOS, SL 10/10/2014 A 
AUDENS FOOD, SA 16/06/2014 A 
LABORATORIOS FELTOR, SA / DELTA TECNIC 17/10/2014 Q 
CERPROKEM, SL 27/10/2014 Q 
TENKA BEST, SL 28/10/2014 Q 
LABORATORIOS CALIER, SA 21/10/2014 Q 
   
TOTAL EMPRESES: 35 (VERD / 14 GROC / 20 VERMELL / 2 NEGRE)    
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C. Enquestes a les empreses 

A totes les empreses visitades se’ls va demanar respondre una enquesta, enviant elles 
mateixes el quadre en el que expressaven el seu nivell d’interès (Alt / Mig / Baix o Nul) pels 
cicles formatius que s’imparteixen o es podrien impartir a la ciutat en Dual properament. 
(Veure Annex 03 Enquesta Demandes empreses per cicles formatius). 

Tot i que moltes d’elles ho varen expressar directament a l’entrevista (i per tant podríem 
donar les dades del total de respostes), només hem recollit en el treball les respostes de les 
quals disposem un document signat pel responsable de la mateix empresa. Així, només hi 
ha dades sobre 15 empreses (just les que s’havia demanat que realitzéssim el treball), de 
les quals disposem del document enviat per la persona responsable de l’empresa.  

 

Taula 9. Resposta a l’Enquesta de necessitats formatives / CF per part de les empreses 

Família Titulació ALT % MIG % B / Nul % 

         

QUÍMICA       

 * CF GM Laboratori 8 53% 4 27% 3 20% 

  CF GM Operacions de fabricació de productes farmacèutics 3 20% 3 20% 9 60% 

  CF GM Operacions de procés de pasta i paper 0 0% 0 0% 15 100% 

  CF GM Planta química 5 33% 2 13% 8 53% 

  CF GS Fabricació de productes farmacèutics i afins 6 40% 0 0% 9 60% 

  CF GS Indústries de procés de pasta i paper 0 0% 0 0% 15 100% 

 * CF GS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat 11 73% 2 13% 2 13% 

  CF GS Química ambiental 1 7% 4 27% 10 67% 

  CF GS Química industrial 2 13% 2 13% 11 73% 

         

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES       

  CF GM Elaboració de productes alimentaris 2 50% 1 25% 12 80% 

  CF GM Forneria, pastisseria i confiteria 0 0% 0 0% 15 100% 

  CF GM Olis d'oliva i vins 0 0% 0 0% 15 100% 

  CF GS  Processos i qualitat en la indústria alimentària 2 50% 2 50% 11 73% 

  CF GS  Vitivinicultura 0 0% 0 0% 15 100% 

         

Altres necessitats (propostes):       

   (No fan cap proposta concreta de nous cicles formatius) 0 0% 0 0% 15 100% 

         

Altres cicles formatius impartits a Granollers       

         

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ       

 * CF GM Gestió administrativa 2 13% 3 20% 10 67% 

 * CF GS Administració i finances 3 20% 3 20% 9 60% 

         

COMERÇ I MÀRQUETING       

 * CF GM Comerç 1 7% 0 0% 14 93% 

 * CF GS Comerç Internacional 5 33% 0 0% 10 67% 

 * CF GS Gestió Comercial i Màrqueting 4 27% 2 13% 9 60% 

         

INFORMÀTICA I COMUNICACIÓ       
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 * CF GM Sistemes microinformàtics i xarxes 0 0% 3 20% 12 80% 

 * CF GS Administració de sistemes informàtics en xarxa 1 7% 2 13% 12 80% 

 * CF GS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 1 7% 1 7% 13 87% 

 * CF GS Desenvolupament d’aplicacions Web 1 7% 1 7% 13 87% 

         

SANITAT       

 * CF GM Cures auxiliars d’infermeria 0 0% 0 0% 15 100% 

 * CF GM Emergències sanitàries 0 0% 0 0% 15 100% 

 * CF GM Farmàcia i Parafarmàcia 0 0% 0 0% 15 100% 

 * CF GS Dietètica 0 0% 0 0% 15 100% 

 * CF GS Laboratori de diagnòstic clínic 1 7% 0 0% 14 93% 

         

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES       

 * CF GM Electromecànica de vehicles automòbils 0 0% 0 0% 15 100% 

         

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA       

 * CF GM Instal·lacions elèctriques i automàtiques 0 0% 4 27% 11 73% 

 * CF GS Automatització i robòtica industrial 0 0% 4 27% 11 73% 

         

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT       

 * CF GM Manteniment electromecànic 1 7% 6 40% 8 53% 

 * CF GS Mecatrònica industrial 0 0% 4 27% 11 73% 

         

FABRICACIÓ MECÀNICA       

 * CF GM Mecanització 0 0% 2 13% 13 87% 

 * CF GS Disseny en fabricació mecànica 0 0% 0 0% 15 100% 

         

IMATGE PERSONAL       

 * CF GM Estètica Personal Decorativa  0 0% 0 0% 15 100% 

 * CF GM Perruqueria i cosmètica capil·lar  0 0% 0 0% 15 100% 

 * CF GS Estètica integral i benestar  0 0% 0 0% 15 100% 

         

(*) Cicles que actualment s'imparteixen a Granollers       

  

En resum, l’interès és clar per l’àmbit del Laboratori, amb una preferència evident pel CF GS 
de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat. Aquí s’hi troben tant empreses de l’àmbit químic 
com també l’alimentari, que disposen de laboratori de control de qualitat. I l’interès també és 
evident pels CF de GM de Planta química i el CF de GS de Fabricació de productes 
farmacèutics i afins. De fet, la indústria química de la comarca és ben diversa, per la qual 
cosa es necessiten recursos humans a gairebé totes les especialitats de la família de la 
química.  

A l’àmbit alimentari, l’interès també és molt elevat. Malauradament, però, la mostra final 
resultant de les empreses del sector alimentari que varen respondre l’enquesta (només 4) 
no ens permet dir que els resultats són significatius. Caldria, per tant, impulsar un procés pel 
qual el clúster d’empreses alimentàries de Granollers i el voltant –que són moltes- portessin 
a terme accions per tal de conèixer l’abast de les necessitats formatives en CF d’FP. 

http://www.parcestudi.com/?p=formacio&sp=for_cfgm_est
http://www.parcestudi.com/?p=formacio&sp=for_cfgm_perr
http://www.parcestudi.com/?p=formacio&sp=for_cfgs_est
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En un sol cas, també es va mostrar interès pel CF GS de Laboratori de diagnòstic clínic, de 
l’àmbit de la família sanitària, però relacionat també amb empreses del sector químic que 
porten a terme activitats farmacèutiques. 

Respecte a la formació transversal, cal ressaltar l’interès real pels CF de les famílies 
d’Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting i Informàtica i comunicació.  

En canvi, els resultats de les enquestes no permetien apreciar un interès específic en les 
famílies de l’àmbit d’Electricitat i electrònica, Instal·lació i Manteniment, i Fabricació 
Mecànica, que en cap cas són les resultants de l’activitat principal de les empreses 
entrevistades. 

Amb les entrevistes realitzades, també es varen posar de relleu altres propostes formatives, 
així com també les dificultats que té cada sector per desenvolupar accions formatives més 
complexes, com ara l’FP Dual. 

A partir d’aquestes premisses, i del resultat de les entrevistes realitzades, es va decidir 
proposar als centres formatius quins podrien ser els CF a ofertar per al proper curs, sempre 
dins de les possibilitats d’oferta marcades pels centres, i posteriorment es prosseguí a 
convocar les sessions de contrast entre empreses i centres formatius. 

 

D. Jornades de contrast 

Les Jornades de contrast es varen preparar amb cadascun dels centres, tenint present les 
famílies professionals en les que estan especialitzades, amb l’objectiu de poder convèncer 
les empreses que s’havien interessat prèviament en  participar en els productes d’FP que 
els centres podien oferir 

Es va fer una convocatòria específica per a cada jornada, signat per la regidora d’Educació 
de l’Ajuntament de Granollers, la sra. Pietat Sanjuan. (Veure Annexos 04, 05 i 06, Cartes de 
convocatòria a les jornades). 

L’esquema de les jornades era similar per a totes elles:  

- Presentació dels assistents / objectius (Pere Gabern, coordinador Consell FP) 
- Presentació del projecte Baula (Mercè Chacon, directora de Krikos 21, SL) 
- Presentació del projecte FP Dual (responsable del centre) 
- Debat i preguntes 

Es varen convocar tant les empreses que havien mostrat interès en els CF corresponents, 
com  també aquelles que els mateixos centres creien que podien estar-hi interessades, 
d’entre les que col·laboren amb elles en FCT. 

 

Jornada 1: Laboratori (27 11 2014) 

Conductors: 

- Antonio Vicente. Director 
- Joan Carles Alvarez. Cap de Química 
- Ramon Caballero. Coordinador FCT 

Assistència de 22 persones, que representaven a 11 empreses (Audens Food, Chemetall, 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, Cygyc, Biocon Española, Derypol, 
DSM Coating Resins, KH Lloreda, Kluber Lubrication GMBH Ibérica, Laboratorios Calier, 
Sumitomo Bakelite Europe, Symrise Ibérica). 
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Principals preguntes / qüestions dels assistents: 

- Beques o contractes? 
- Distribució irregular de les pràctiques? 
Feina per a l’alumne: no només al laboratori de microbiologia? 
- Què vol dir x2? (hores que fan a l’empresa) 
- Horaris dels alumnes, compatibles amb els d’empresa? 
- Calendari 
- Signatura del compromís: fins a quin punt és definitiu? 
- Oferta més àmplia? Administratius? Informàtics? 
- Química ambiental? 
- Integració en el funcionament del centre? Trobades periòdiques? 

 

 

 

 

 

Jornada 2: Administració i finances (11 12 2014) Conductors: 

- Mercè Comas. Directora EDUCEM 
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- Robert Mañé. Cap de Màrqueting i projectes  
- Laura València. Coordinadora FCT 

Assistència de 12 persones, que representaven a 6 empreses. (KH Lloreda, Primon, Textron 
Tècnica, Grindsoft, Distrivet, Tecoman 98 i Boil Fernandez Geli Advocats Associats). 

El centre EDUCEM va aprofitar per explicar els projectes de Dual, més enllà de l’Àmbit de 
l’Administració i Finances, amb propostes específiques per a l’àmbit informàtic. 

Les preguntes i principals dubtes dels assistents foren similars a les presentades en 
l’anterior jornada de contrast. 
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Jornada 3: Comerç internacional (04 12 2014, passat a 10 01 2015) 

Inicialment prevista per al 04/12/2014, es va passar finalment al 10/01/2015, per demanda 
expressa de les empreses, que tenien el desembre col·lapsat.  

Conductors: 

- Maria Celda. Responsable CF 
- Antonia Aguilera. Coordinadora FCT 
- Excusada directora centre 
- Dolors Castro, coordinadora de Formació professional dels serveis territorials de Vallès – 
Maresme, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Assistència de 19 persones, que representaven a 9 empreses (KH Lloreda, International 
Capacitors, Audes Food, JAD Solucions Informàtiques, Matholding, Industrial Arcol, DECFA, 
Maxisalt). 
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Principals preguntes / qüestions dels assistents: 

- Campionat / concurs d’oficis d’alumnes d’FP? 
- Cicles d’1 any? 
- Horaris matí / tarda 
- Contracte de formació i aprenentatge sense fer 8h al dia? 
- Diferència beca / contracte 
- Calendari / timing 
- Organització del curs 
- Activitats a l’empresa 
- Recomanació beca / contracte? 
- Diferència dual / alternança 
- Selecció dels alumnes que faran dual 
- Es pot tenir algú en pràctiques sense haver lligat abans la dual? 
- Anglès. Com augmentar el nivell? 
- Es fa francès? 

 

Resum d’assistents / empreses a les Jornades 

Taula 10. Assistents a les jornades de contrast 

Data Projecte Centre Assistents Empreses 

27 11 2014 Laboratori Escola Municipal del Treball 22 11 

11 12 2014 Administració i finances EDUCEM 12 6 

15 01 2015 Comerç internacional IES Carles Vallbona 19 9 
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Després de les jornades, es varen mantenir diverses reunions amb les persones 
responsables dels centres i d’algunes empreses, per tal d’activar els projectes. 

 
Conclusions de les jornades de contrast 

 Sobre les àrees de recursos humans de les empreses 

Es visualitzaven clarament dos grups diferenciats: per una banda, empreses ben 
informades, que coneixien l’FP Dual, que tenien experiència en FCT amb alumnes dels 
centres de l’entorn, i empreses que era gairebé els primer cop que en sentien parlar, que no 
tenien experiències d’FCT (o n’havien tingut alguna de negativa). 

Amb les degudes excepcions, generalment en el primer grup hi trobem empreses mitjanes, 
lligades a multinacionals, amb departaments de recursos humans consolidats. I en el segon 
grup, hi trobem empreses petites, sense departament de recursos humans, sinó només un 
responsable d’administració de personal. 

Així mateix, la capacitat de decisió dels departaments de recursos humans és avui en dia 
molt limitada, ja que la decisió sobre el fet d’incloure nou personal a l’empresa –encara que 
es tracti de contractes de formació i aprenentatge o de beques- depèn, potser més que mai, 
de la direcció o la gerència de les empreses. 

Però val la pena ressaltar la dinàmica que es genera amb personal provinent de recursos 
humans, amb major coneixement tècnic de la metodologia i procediments laborals, i la 
incidència a dins de les organitzacions d’una proposta com l’FP Dual. 

 

 Presentació dels centres 

Cal treballar bé les presentacions dels centres. Entre elles, hi havia diferències notables (a 
banda de l’estil particular de cada centre). Tant per la densitat de la informació i la llargada –
, com pel contingut. És cert també que hi havia nivells diversos de coneixement de l’FP Dual 
per part d’empreses, i els interessos no són mai coincidents entre ells. A més, la pràctica 
d’explicar els projectes propis de cada centre s’anirà millorant a mesura que els 
responsables dels centres en   vagin exposant el seu projecte en contextos empresarials –
on el temps d’exposició és limitat- i en altres moments de participació publica.  

La falta de practica en la comunicació fluida i ben organitzada, en contextos no docents per 
part dels centres, evidencia com els centres d’FP han viscut la seva pràctica de portes 
endins i, una vegada més, es mostra també la necessitat de recordar que un centre d’FP ha 
de viure al costat de l’empresa i té una responsabilitat social envers el seu entorn, tal i com 
especifica la nova llei d’FP de Catalunya. 

 

 Calendari 

Un altre dels elements a discutir per a properes ocasions és quin és el millor moment, tant 
per a realitzar les entrevistes com per a realitzar les reunions de contrast o de presentació 
de  les conclusions. Cal fer coincidir el calendari educatiu, per tal de presentar els projectes 
a les convocatòries de la Generalitat i poder-los ofertar amb temps, i al mateix temps cal 
que els moments de contacte empresarials no coincideixin amb situacions de activitat 
concentrada de les empreses. Com a exemple, la jornada de contrast sobre Comerç 
internacional es va haver de celebrar finalment al gener, per dificultat en portar-la a terme a 
mitjans de desembre. 
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 Aspectes pràctics d’organització  

Es de lògica reiterar que s’ha de cuidar els aspectes que tenen a veure amb la gestió de 
persones per tal de millorar la participació dels representants empresarials i en general del 
projecte. Entre els aspectes pràctics a tenir presents a l’hora d’organitzar una jornada –sigui 
de treball en “petit comitè” o de presentació al gran públic- cal tenir present la necessitat de 
garantir la confirmació de l’assistència, sigui via correus i altres comunicacions, sigui a 
través de trucades, per tal de recordar també la cita. 

En un moment d’articulació d’un sistema s’han de generar rutines intel·ligents que permetin 
estructurar maneres de fer. Hem vist com les empreses no estan habituades a participar de 
manera reiterada en les dinàmiques dels centres, assegurar la seva assistència és vital pel 
projecte. 

 

E. Jornada de Clausura Baula 2 

Organització / preparatius 

S’envia una carta / correu des d’Alcaldia convidant a participar en la jornada de cloenda 
(veure Annex 15. Invitació Jornada de Cloenda del Projecte Baula) i, des del Consell de la 
Formació Professional de Granollers,  el programa de la Jornada de Conclusions del 
Projecte Baula, sota el títol de Per l’ocupabilitat dels Joves: La Formació Professional 
Dual en els sectors Químic i Alimentari (veure Annex 08. Programa de la Jornada de 
resultats del Projecte BAULA), convidant a les empreses i centres i tècnics municipals a 
participar . Al mateix temps, cada un dels agents participants convida al seu torn als 
contactes de què disposa. 

A banda de les presentacions oficials i dues breus intervencions sobre ocupació local –per 
part de la Cambra de Comerç- i l’FP Dual de qualitat –per part de la Fundació Bertelsmann-, 
la part central de la jornada s’estructura a l’entorn d’un diàleg entre empreses i centres 
formatius. 

Es considera important –demanat explícitament per diverses empreses- reduir el temps 
destinat a parlaments i disposar d’un espai de discussió final entre els assistents. 
Certament, les empreses tenen necessitat de realitzar trobades amb els centres per tenir 
espais socials de relació. 

 

Programa de la jornada 

09:30 Benvinguda  
 Sra. Pietat Sanjuán, regidora d’Educació i vice-presidenta del Consell de l’FP  

09:40 Nou Pla de Suport a l’ocupació local 
 Sr. Josep Franci, Dir. de Delegacions de la Cambra de Comerç de Barcelona 

09:50 Com hauria de ser un projecte de FP Dual de qualitat?  
 Sr. Guillem Salvans, delegat a Catalunya de la Fundació Bertelsmann 

10:35 Diàlegs sobre la Formació Professional dual entre centres d’FP i empreses 
 Sra. Mercè Chacon / Directors de Centres d’FP / Representants d’empreses 

11:45 Cloenda de l’acte / signatura de convenis d’FP Dual 
 Sr. Josep Mayoral, Alcalde de Granollers 
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 Representants de centres i empreses 

12:00 Cafè 

 

Assistents jornada de clausura 

Inscripcions 80 

Assistents finals  62 

Excusats 18 

  

Administració 23 

Empreses 45 

Centres FP 12 

 

Diàlegs sobre Formació Professional Dual entre centres d’FP i empreses 

A banda de la presentació general dels ponents, de les normes de funcionament, del 
projecte BAULA i d’elements en referència a la situació a la FP Dual en general (Veure 
Annex 09. Guió dels Diàlegs empreses – centres d’FP), els diàlegs ens varen centrar en les 
següents qüestions: 

 Experiència prèvia / FCT pràctiques a empreses (Tots) 

1. Quina ha estat fins ara la vostra experiència en pràctiques a les empreses? 

 Impuls a l’FP / Què us aporta l’FP Dual? (Tots) 

2. Què creiem que ens pot aportar aquest model formatiu? 

 Model industrial (Jaume Cané / Glòria Montoy) 

3. Des del punt de vista de la Competitivitat empresarial, quin model industrial esteu 
buscant? (Model de Low cost, amb mà d’obra barata, competint per preu vs un model 
d’innovació, tecnològic, exportador, de valor afegit) 

4. Hi ha mancança de perfils altament qualificats? 

5. Quin és el paper de la FP Dual a Alemanya? 

6. Quina relació hi ha entre empreses i centres? 

7. Quina dinàmica internacional per a l’FP?  

 Adequació / actualització de l’oferta (Narcís Darnés / Antonio Vicente) 

8. Falta actualització de l’oferta formativa? 

9. Com es pot ajustar l’oferta a les necessitats? 

10. Rigidesa del model? 

11. Possibilitats de combinació de CF (3x2), Cicles a Mida, CP, ... 

 Qualitat de l’FP Dual (Jesús Geli / Mercè Comas) 

12. Com creieu que s’hauria de gestionar l’orientació, suport i tutoria de qualitat dels 
aprenents? 

13. L’empresa entén la importància d’aquesta figura? 

14. El centre d’FP li dóna el recolzament suficient? Com hauria de ser? 
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 Coordinació / Governança (Tots) 

15. Com creieu que es pot involucrar els diversos agents per promoure canals i fòrums 
d’intercanvi sistematitzats que permetin arribar a acords? 

16. Quin creieu que ha de ser el paper del territori impulsat per l’administració local? 

 Relació centres / empreses (Tots) 

17. Quina ha de ser la implicació de l’empresa en el projecte formatiu del centre?  

18. Creieu que podria ser positiva la creació de Consells Industrials, tal i com s’inclou en 
la proposta de la Llei d’FP de Catalunya? 

 Difusió / valorització de l’FP (Tots) 

19. És necessari explicar més a les famílies i a la societat en general què és la formació 
professional i l’FP Dual? 

20. Un reforç (campanyes publicitàries, política d’ajuts, ..., etc.) farien que la societat en 
general prengués l’FP Dual com a real? 

21. Com podríem implicar les famílies en la difusió i participació en els processos de 
gestació de l’FP Dual? 

En tot cas, fer esment d’un element clau que va sorgir com a conclusió de les Jornades: la 
necessitat de posar a l’agenda política i de les empreses l’FP dual com a sistema de futur per a 
la captació i incorporació de talent a l’empresa.  

 

F. Indicadors per a avaluar el procés amb les empreses:  

Aquests són els indicadors que ens han permès  conèixer les empreses i el seu 
coneixement de la formació professional, així com les característiques que poden afavorir 
una millor integració de les mateixes en el sistema d’FP, el seu interès per l’FP Dual i 
l’experiència que els ha permès adoptar les decisions sobre implicar-se o no en el procés 
d’incorporar aprenents i exercir d’empresa formadora. 

 

1. Característiques de les empreses:   

a) Tipus d’empresa   

b) Dimensions de l’empresa:   

 Micro (entre 1-9 treballadors)  

 Petita (entre 9 i 50)  

 Mitjana (entre 51 i 250 treballadors )  

 Gran (Més de 250 treballadors) 

  

c) Abast de l’empresa:   

 Nacional  

 Estatal 

 Multinacional d’origen estranger 

Sí No 

En cas afirmatiu indicar on té la seu corporativa  

   

2. Estratègia empresarial.   

 Integració del projecte en la estratègia de la empresa Sí No 

 Seguiment i avaluació regular al més alt nivell corporatiu  Sí No 
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Director de RRHH   

 Participació dels comitès d’empresa en les decisions 
estratègiques 

Baix / mig / alt 

 Incorporació de la inversió en FP en la planificació econòmica 
anual de la empresa 

Sí No 

 Cooperació empresarial en un mateix projecte d’FP dual    

 Cooperació entre las empreses per a dissenyar el cicle  Baix / mig / alt 

 Seguiment del cicle entre les empreses Baix / mig / alt 

 Les empreses realitzen anàlisis i detecció de necessitats de 
formació professional 

Sí No 

 Lobbying per a una millor FP dual en el seu sector d’activitat Sí No 

 Les empreses promouen la FP dual en les seves patronals Sí No 

 Adaptació organitzativa de la empresa para la FP Dual Sí No 

   

3. Experiència prèvia de la empresa en acollir alumnes   

 Ha participat l’empresa en acollir estudiants en  FCT  Sí No 

 Duració de l’experiència prèvia en FCT  

 Homologació de l’empresa para la FCT Sí No 
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3. RESULTATS DEL PROJECTE BAULA QUÍMICA - ALIMENTACIÓ 

A. Quan avaluar un projecte d’FP Dual? 

Cal començar aquest apartat indicant que l’avaluació dels projectes de Formació 
Professional Dual requereixen un termini que s’aproxima o pot superar els dos anys, per tal 
de poder valorar correctament tot el procés, comptant també que s’hauria d’avaluar   la 
inserció laboral final dels aprenents a les empreses.  

L’avaluació és un procés complex en sí mateix, ja que hauria de tenir presents tant el punt 
de vista dels centres, com de les empreses, de l’administració i, és clar, dels mateixos 
estudiants..  

Tot i aquesta necessitat d’avaluació correcta que s’hauria de realitzar d’aquí a un parell 
d’anys com a mínim, en funció dels objectius de cada projecte, apuntem en aquest treball 
algunes de les qüestions que hem pogut observar i que donen pautes del potencial de l’FP 
Dual als centres d’FP granollerins. 

 

B. Impuls inicial a l’FP Dual a Granollers 

La primera impressió, compartida amb diversos agents, és que el Projecte BAULA 2 ha 
servit per donar un impuls definitiu a la implantació de l’FP Dual als centres 
granollerins.  

A diferència de la primera edició del projecte, en què es varen fer evidents les dificultats per 
implantar aquesta modalitat, en aquesta ocasió la situació –tant per part dels centres com 
de les empreses- ha evidenciat una evolució, fruit de la maduresa en el camí de canvi i el 
coneixement adquirit, a més de l’impuls que està prenent a nivell social l’FP Dual, que ha 
facilitat la implantació de projectes amb certa facilitat, tot i les dificultats que encara es 
plantegen sobre el seu desenvolupament. 

El model d’FP Dual a Catalunya encara es troba en progrés, per la qual cosa encara hi ha 
moltes incerteses a resoldre, començant per la generació d’un nou cicle formatiu. Per això, 
té molt mèrit l’empenta donada aquest curs, amb la introducció de diversos cicles, en els 
tres centres, a la vagada.  

Cal dir que, a més dels cicles formatius proposats des del projecte BAULA, els mateixos 
centres han desenvolupat propostes pròpies d’FP Dual, basades en la seva experiència 
prèvia en àmbits com la Mecanització, el Manteniment electromecànic, les Cures Auxiliars 
d’Infermeria o el Transport en emergències sanitàries, en el cas de l’Escola del Treball, o de 
l’Administració de sistemes i xarxes i Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, tant 
per l’EDUCEM com per l’IES Carles Vallbona. 

 

Taula 11. Cicles Formatius en la modalitat de Dual a Granollers per cicles. Curs 2015-2016 

Cicle Formatiu  Contractes 

   

CF GS Comerç internacional CFGS CIT 2 

CF GS Transport i logística CFGS TIL 1 

CF GS Administració i finances CFGS AIF 2 

CF GS Administració de sistemes i xarxes CFGS ASIX 6 

CF GS Desenvolupament aplicacions Multiplataforma CFGS DAM 4 
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CF GS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat CFGS LAB 16 

CF GM Mecanització CFGM Mec 10 

CF GM Manteniment electromecànic CFGM MantEl 8 

CF GM Cures auxiliars d'Infermeria CFGM AuxInf 5 

CF GM Transport en emergències sanitàries CFGM TES 4 

   

  
58 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades obtingudes dels Centres d’FP 

De totes formes, l’impuls més rellevant s’ha aconseguit en el Cicle formatiu GS de 
Laboratori d’anàlisi i control de qualitat de l’Escola Municipal del Treball, amb la participació 
inicial de 13 empreses que es comprometen amb 16 contractacions inicials. No obstant, el 
procés no s’ha tancat i es possible la incorporació d’altres aprenents en els propers mesos. 

Important ressaltar que a dia d’avui, tenim 65 alumnes en formació dual als centres de 
Granollers, xifra que està molt per sobre de les expectatives del projecte. 

 

Taula 12. Cicles Formatius en la modalitat de Dual a Granollers per centres. Curs 2015-
2016 

Centre Formatiu  Contractes 

   

Escola Municipal del Treball  43 

EDUCEM  10 

IES Carles Vallbona  5 

   

  
58 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades obtingudes dels Centres d’FP 

 

C. Cicles d’FP Dual iniciats 

 

 CF GS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat  
 
Centre: Escola Municipal del Treball 

Empreses participants 13 

Places en FP Dual 16 

Durada total del cicle 2.264 

Hores curriculars a l’empresa 680 

 

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i coordinar les activitats de 
laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d’assajos i anàlisis sobre matèries i 
productes en procés o acabats, orientats a la recerca i al control de qualitat, interpretant els 
resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques al laboratori. 
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Comentaris: 

 Aquesta era la necessitat més evident expressada per les empreses, tant de l’àmbit de la 
química en totes les seves sub-branques (química industrial, plàstics, farmacèutiques, 
cosmètica, química fina, ...), com en l’alimentació: el disposar de personal jove preparat 
per als seus laboratoris. Es tracta, doncs, d’un perfil més aviat transversal que no pas 
especialitzat o, si més no, amb una diversitat de sortides molt àmplia dins del mateix 
sector químic o del sector alimentari. 

 Algunes de les empreses entrevistades ja disposen d’alumnes en pràctiques de 
Laboratori, però provinents de la universitat. Es tracta d’un perfil professional ben 
diferenciat del de formació professional que té altres requeriments, per exemple 
comporta preveure llocs de pràctiques per  l’estiu, quan hi ha poca activitat empresarial; 
o bé, si l’empresa no pot oferir un veritable ventall d’elements per a l’aprenentatge 
adequats a la qualificació de l’estudiant.. Per això, moltes d’elles demanen perfils 
diversos i més adequats, de nivell tècnic, que puguin assolir ràpidament uns 
coneixements tècnics competencials , i tinguin l’oportunitat d’especialitzar-se en el sub-
sector en poc temps, oferint a canvi un recorregut més llarg a dins l’empresa per a 
aquest aprenent. L’FP Dual, en aquest cas, respon molt millor  a les seves necessitats. 

 Una altra coincidència entre totes les empreses del sector químic és en reclamar cicles 
formatius de grau superior. Donen tres arguments fonamentals: el primer, sobre la 
capacitació prèvia: els estudiats de CFGS han adquirit les competències que requereix el 
sector pels llocs de treball més nombrosos i, per tant es més fàcil pels tutors d’empresa 
dedicar-se als alumnes. La segona qüestió, bàsica en tota la indústria química, es 
refereix a la seguretat. Els riscos laborals són molts més elevats quan es tracta de 
persones menors d’edat, per la qual cosa les empreses eviten tenir dins de les seves 
instal·lacions estudiants de menys de 18 anys. La tercera raó és pràctica, i l’han 
plantejada alguna de les empreses: en general, els polígons industrials estan mal 
comunicats per al transport públic, els estudiants necessiten accedir amb transport privat 
i, al ser menors d’edat, encara no disposen de carnet de conduir. (Algun directiu 
d’empresa va arribar a explicitar que els alumnes de Grau Mig els serveixen per detectar 
punts del procés on és possible l’error, i poder-los substituir així en el futur per elements 
robotitzats). 

 Les places que estan oferint els empresaris com a llocs de treball d’aprenents, no són les 
descrites com a sortides laborals en els currículums d’aquestes titulacions 7. S’entén que 
els alumnes han de començar els seu aprenentatge des de la base i es triga temps per 
assolir els nivell de competències pràctiques que defineixen els currículums. Això ens 
porta que si fos per l’empresari, seria convenient allargar l’FP Dual si es vol fer d’una 

                                                           
7 Com exemple, posarem la informació que cita el CV del web Estudiar a Catalunya, Formació Professional, per al 
CF de Laboratori d’anàlisi i control de qualitat:  

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els 
permet accedir: 

 a qualsevol estudi universitari oficial de grau o 

 al món laboral com a: 
o tècnic o tècnica de laboratori i de control de qualitat, 
o analista d’investigació i desenvolupament, 
o analista d’aigües i 
o analista de matèries primeres i de productes acabats. 

I les funcions que realitzarà la persona a la seva entrada al món laboral són com a molt d’auxiliar o d’operador, que 
es correspondrien amb les definides per al nivell de CF de Grau Mig. 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/cicles_per_families/quimica/?p_id=184&estudi 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/cicles_per_families/quimica/?p_id=184&estudi
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manera correcta i amb garanties de què l’alumne aprengui realment el que necessita 
aquest lloc de treball. Segurament aquest fet –el temps d’estada a l’empresa- és un 
dels elements que definiran en el futur la qualitat del model d’FP Dual que generem entre 
tots.  

 A les empreses els interessa que els aprenents tinguin una base solida de formació i una 
potencialitat de formació continua al lloc de treball i a l’empresa en general. Però també 
és ben rellevant les característiques de la persona: motivació, adaptació, interès 
vocacional, capacitat d’aprenentatge, etc. Per això, tots ells han expressat la 
necessitat de participar en el procés de selecció, per conèixer prèviament els alumnes 
que farien dual.  

 En aquest punt, cal comentar que diverses empreses han expressat l’interès per generar 
propostes, des de l’Escola Municipal del Treball, que permetin combinar (3x2) l’àmbit 
del Laboratori amb la Química industrial, la Química ambiental, els estudis de 
farmàcia, o els de dietètica. Per això, seria recomanable treballar per generar una 
proposta de cicles formatius que, en la modalitat de dual, poguessin ampliar el ventall de 
coneixements sobre el sector químic de,. Aquest fet en concret –el de disposar d’un 
centre que sigui significatiu per a les empreses del sector químic, amb el que pugin 
interactuar i compartir projectes, més enllà de la formació professional de nous 
aprenents, és una de les oportunitats que caldria plantejar, amb un pla estratègic de 
centre a mig termini, que contempli les possibilitats que demana la indústria del sector. 

 

 CF GS d’Administració i Finances 

Centre: Educem i IES Carles Vallbona  

Empreses participants 2 

Places en FP Dual 2 

Durada total del cicle 2.000 

Hores curriculars a l’empresa 322 

 
El Perfil de l’alumne és el d’una persona  que accedeix al CF de Grau Superior provinent del 
Batxillerat, d'un curs d'accés al cicle o bé d'una prova d'accés específica; però també és 
dóna el cas de persones amb titulacions superiors (enginyeries, diplomatures, graus, etc.) 
d'especialitats diferents, que volen complementar els seus coneixements. 

L'edat mitjana està entre els 18 i el 30 anys.  

La competència professional general d'aquest títol consisteix en organitzar i executar les 
operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals 
i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de 
gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i 
actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental. 

 

Comentaris: 

 Aquesta és una oferta transversal, per a tot tipus d’empresa, més enllà del sector 
químic i/o alimentari. Per això, a l’hora de fer les presentacions i jornades tècniques, es 
varen convidar a empreses de qualsevol sector. 
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 Tots els centres de Granollers tenen oferta en l’àmbit de l’Administració i les finances, 
pel que és ben probable un escenari futur en el qual la qualitat i especialització dels 
projectes en FP Dual ajudi a singularitzar cada centre. 

 A l’entrevistar-nos amb persones de l’àrea de recursos humans de les empreses, han 
tingut molt presents les càrregues temporals de treball en  qüestions administratives 
(nòmines, facturacions, etc.). I aquest és un camp abonat –com reconeixien moltes 
empreses- per a l’ús –i abús- de les FCT, que s’acostumen a sol·licitar en èpoques 
d’activitat plena, per tal d’ajudar en tasques administratives més mecàniques. 

 Per al cas de les empreses industrials, a més de les necessitats de disposar de 
persones que dominin la comptabilitat financera i la gestió de nòmines, en diversos 
casos s’ha expressat la preocupació per la gestió administrativa industrial  -el que 
podríem anomenar “burocràcia industrial”-, com a resultat dels requeriments dels 
sistemes de gestió en base a normatives ISO (de qualitat, medi ambient, seguretat 
alimentària, riscos laborals, seguretat informàtica, ...), l’elaboració de documentació 
tècnica per a projectes industrials, la gestió de patents i permisos, etc. Tota una sèrie de 
documentació industrial que els tècnics no dominen, però que es bàsica per al bon 
funcionament de l’empresa. Uns coneixements que no estan contemplats del tot en els 
currículums, i que podrien convertir-se en una adaptació específica per a l’àmbit 
industrial. 

 

 CF GS de Comerç Internacional 

Centre: IES Carles Vallbona  

Empreses participants 2 

Places en FP Dual 2 

Durada total del cicle 2.000 

Hores curriculars a l’empresa 970 

 

La competència general d’aquest títol consisteix en planificar i gestionar els processos 
d’importació/exportació introducció i expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, 
en el marc dels objectius i procediments establerts. 

 

Comentaris: 

 La necessitat d’impulsar la internacionalització de les empreses fa d’aquesta proposta 
una de les demandes més generalitzades en la majoria d’empreses del sector químic 
(excepte en l’àmbit alimentari, que és de consum intern gairebé per complet). De fet, ja 
en el Projecte BAULA Automoció es va expressar aquesta proposta com un dels factors 
de futur fonamentals per a la indústria del sector.  

 La capacitat de contractació, però, es veu reduïda per la dimensió de les empreses. Són 
les empreses mitjanes, i en especial les que ja disposen d’activitat i departament 
d’exportació, les que expressen la possibilitat i l’interès per un cicle d’aquestes 
característiques. 
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 Quan al contingut del mateix, les necessitats específiques van lligades, per començar, a 
tenir ben clar la diferent formulació del comerç quan es tracta de vendes de consum, 
respecte al comerç en el sector industrial, on les regles del mercat són ben diferents.  

 A més, en el cas del comerç per a les indústries, és necessari uns coneixements tècnics 
molt concrets, per la qual cosa, algunes empreses pensen aquest perfil a partir d’una 
persona amb coneixements específics d’enginyeria, per sobre de les aptituds comercials. 
Per això, sempre l’hem explicat com una persona de suport a l’activitat comercial, 
amb la capacitat de comprendre el funcionament del mercat, i d’activar-ne de nous. 

 En aquest punt és on diversos responsables de recursos humans han expressat també 
l’interès per tal de definir un perfil que contempli de forma conjunta (3x2) la mirada 
comercial amb la necessitat de potenciar la gestió logística. Per això, caldria pensar en 
el futur en combinar els dos cicles formatius. 

 Es molt important fer esment de la necessitat de millorar skills / habilitats en el 
coneixement de terceres llengües, i els nivells d’assoliment de llengua estrangera 
aplicats a situacions d’empresa. Probablement, aquesta ha estat la queixa més reiterada 
per part de les empreses en general dels alumnes provinents de la formació 
professional.. La competència lingüística en anglès –i en bastants casos, també en 
alemany i francès - és una de les demandes explícites que posa d’acord al món 
empresarial.  

 No cal dir que aprofundir en aquest aspecte podria comportar, a més, ampliar les 
possibilitats de l’FP Dual, amb la generació d’intercanvis i/o estades en empreses a 
l’estranger, a les quals moltes de les empreses s’hi ha mostrat disposades a 
col·laborar-hi, en especial aquelles que són multinacionals. 

 

 CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes 

Centre: Educem i IES Carles Vallbona  

Empreses participants 6 

Places en FP Dual 6 

Durada total del cicle 2.000 

Hores curriculars a l’empresa 322 

 

La competència general d'aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir 
sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del 
sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent. 

 

Comentaris: 

 Com els anterior aquesta també seria una titulació transversal demandada en general 
per les empreses i que te moltes possibilitats de reeixir en format dual. 

 Realment ha estat una sorpresa molt positiva la demanda final respecte a una oferta 
d’un CF d’aquestes característiques. Inicialment, l’interès recollit entre les empreses del 
sector químic i alimentari era bastant baix (un 10%), amb un nivell d’interès mig. 
Segurament, però, la necessitat de potenciar la informàtica en una empresa petita o 
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mitjana és molt més imperativa del que pugui semblar a primera vista. I, a més, els 
centres han sabut ampliar el ventall d’empreses perquè és realment una activitat 
transversal, per a tot tipus de sector empresarial. 

 També hem trobat en algun cas que l’empresa ja disposa de personal de pràctiques, 
però provinents d’universitat. Això sembla degut a l’experiència del responsable 
d’informàtica, que hi té molta confiança. I, sigui dit de passada, no coneix ni  té 
experiència amb del perfil dels alumnes provinents de l’FP. Per a això, és convenient 
donar a conèixer la vàlua dels estudiants provinents de la formació professional. 

 

 CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 

Centre: Educem i IES Carles Vallbona  

Empreses participants 4 

Places en FP Dual 4 

Durada total del cicle 2.000 

Hores curriculars a l’empresa 322 

 

La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i 
mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de 
desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els 
criteris d'utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.  

 

Comentaris: 

 El perfil d’empreses que demanen el CF GS DAM va molt lligat amb un client de 
consum general, més que no pas de tipus industrial. Són les empreses que es 
dirigeixen directament a usuaris i consumidors finals les que cerquen aquest tipus de 
perfil, més que no pas les que són intermediàries industrials. 

 

D. Resultats en referència als centres 

Hem treballat amb els tres centres de formació professional de Granollers que poden oferir 
cicles formatius d’especialitat del sector industrial de la química i l’alimentació i dels serveis 
transversals que s’hi podrien generar. Fent un repàs de quins són les característiques 
d’aquests centres i la seva experiència en processos de treball d’FP Dual, fem les següents 
consideracions: 

1. La tipologia de centres públic/privat no ha generat cap diferencia quan al treball realitzat. 
Sí que cal apuntar que en el cas de l’Educem, centre privat, per l’especificitat de l’oferta, 
fonamentalment dedicada a les famílies d’Informàtica i Administració i Gestió, l’enfocament 
ha estat diferent, ja que hem treballat aquestes famílies professionals però en llocs de 
treball i perfils professionals adaptats a l’entorn de les empreses químiques i alimentaries, 
no pròpiament de l’especialitat.  

2. Quan a l’especificitat del centre, cal recordar que tots tres són centres d’Ensenyament 
Secundari, però cap d’ells és un centre exclusiu d’FP, tot i que l’Escola Municipal del 
Treball havia estat anteriorment un centre dedicat exclusivament a oferir FP. Aquesta 
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qüestió és important accentuar-la perquè els centres manifesten la importància que té, per 
impulsar processos d’FP Dual o en alternança molt orientats a l’empresa, el fet que el centre 
es pugui dedicar prioritàriament a la FP. 

3. Tampoc cap dels centres ofereix una oferta integrada; és a dir, no tenen tots els itineraris 
de la Família Professional, que incloguin Formació Professional Inicial / Cicles Formatius + 
Certificats de Professionalitat / CF+CP+FO (tota l’oferta possible).  

4. També hem de dir que els centres han incorporat de manera tímida les mesures 
flexibilitzadores, de les quals no fan un ús extensiu. Quan a l’ús de l’assessorament i 
reconeixement de la experiència laboral empresa-centro tampoc existeixen convenis 
generalitzats amb empreses o grups empresarials per a la seva extensió. L’ús de fons del 
departament d’Ocupació o de Treball per projectes integrats de FP i ocupació juvenil no són 
habituals. 

5. Els cicles formatius pels que se ofereix FP Dual són fonamentalment de Grau Superior, 
que són els demandats per les empreses principalment. Encara que hem treballat també en 
un dels CF de Grau Mig en Manteniment, que ofereix l’EMT. Les principals raons donades 
per les empreses en general per demanar CFGS són la dificultat que tenen de poder 
contractar menors de 18 anys i els problemes que comporta (per exemple, la manca de 
carnet de conduir), i, sobretot en el sector químic, els requeriments de seguretat i prevenció 
de riscos, que s’accentuen en el cas de menors. Tot i amb això, hem pogut constatar que en 
els CF de Grau Mig hi ha una majoria d’alumnes que es matriculen que són majors de 18 
anys. 

6. Els centres de formació professional de Granollers no han tingut una experiència prèvia de 
treball d’adaptació a  las necessitats de les empreses. El treball de relació amb el món 
empresarial es realitza fonamentalment en relació amb les pràctiques en centres de treball 
(FCT) que porten a terme els alumnes i, per ser obligatòries, generen aquesta necessitat. 
Més enllà de la participació d’alguna organització empresarial en el Consell de centre 
d’algun IES, tampoc s’ha institucionalitzat una estructura de relació directa amb les 
empreses –els Consells industrials o d’empresa- en cap dels centres d’FP de la ciutat. 

7. No existeix un treball pautat i metodològicament contrastat orientat a intentar ajustar la 
demanda a l’oferta. La Diputació de Barcelona ha realitzat un Diagnòstic del marc local de 
formació professional 8 , i s’ha portat a terme el projecte BAULA 1 per al sector de 
l’Automoció, però no es disposa d’un observatori a cada centre o comú per al conjunt del 
territori que permeti planificar amb temps i metodologies d’ajust “l’encaix”. És a dir, els IES 
de la ciutat que ofereixen FP no han desenvolupat estratègies de prospecció entre les 
empreses del territori per al coneixement de les necessitats formatives. 

8. Quan a l’adaptació curricular -és a dir, la variació de l’oferta anual per a satisfer la 
demanda o fins i tot, l’adaptació organitzativa del centre, amb visites a empreses prèvia a 
possible organització de l’oferta d’FP del centre i/o estància de l‘alumnat- no són habituals, 
més que en casos molt esporàdics, per als convenis de col·laboració de les FCTs. 

9. La formació del professorat del centre a les empreses per a la actualització, millora dels 
coneixements i organització de pràctiques i ocupació tampoc és una practica habitual entre 
els professors dels centres amb els que hem treballat. 

10. Els elements d’innovació en els centres tampoc han facilitat relacions estables amb les 
empreses. L’experiència ens diu que els projecte d’innovació en els centres, ajuden a 
establir una relació sòlida per la organització de iniciatives de formació més cohesionades, 

                                                           
8 Diputació de Barcelona. Diagnòstic del marc local de formació professional a Granollers. Març de 2015 
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més duradores i d’abast més important. L’existència d’un lideratge per part dels equips 
directius dels centres en les iniciatives innovadores és un element clau d’impuls a la 
modernització de l’FP i a la concreció d’estructures relacionals amb el món empresarial. Un 
exemple i un instrument d’aquesta relació, present en alguns centres de FP és el Consell 
Industrial en el Centre. 

11. Només hem pogut identificar un cas en què els centres participen dels projectes 
d’innovació empresarial. Aquest fet parteix del convenciment de les aportacions que els 
joves estudiants poden fer a l’empresa, més enllà dels seus coneixements. El fet que els 
alumnes participin en projectes d’innovació reals de les empreses és un símptoma de la 
qualitat de l’FP. L’FP Dual haurà de permetre, ja només perquè el temps d’estada dels 
alumnes és superior, augmentar la credibilitat de l’FP. 

12. En aquest sentit també són determinants els processos d’orientació que, de manera 
individual, per part de cada centre, com col·lectius, impulsats per part del territori o de la 
zona educativa en qüestió, puguin endegar-se o complementar els ja existents, per ajudar a  
una millora del rendiment vocacional i una disminució dels processos de desafecció o 
abandonament dels estudis. Però sobre tot el que és important en la formació professional 
és encertar en els processos d’integració laboral. En aquesta direcció, l’FP Dual és la 
metodologia més interessant per aconseguir aquest objectiu i també la que necessita amb 
més insistència la orientació de perfils professionals. 

13. Observem també la necessitat de reflexionar i enfortir les estratègies d’informació i 
difusió de l’FP des del Centre. Aquest és un element diferenciador de clar impacte sobre la 
visibilització positiva dels processos de relació entre els centres d’FP i les empreses, així 
com el coneixement per part dels alumnes dels criteris i les condicions i avantatges de l’FP.  
Un cop iniciada la singladura amb l’FP dual, seria interessant que els diversos centres –i el 
Consell de l’FP per al conjunt de la ciutat- enfortissin la difusió pedagògica sobre aquesta 
modalitat, en especial en els nous canals (internet, xarxes socials, audiovisual) de 
comunicació, en els que els joves s’hi senten especialment participants. Per començar, 
caldria esforçar-se en què els webs dels diversos centres reflectissin aquesta nova 
dinàmica. 

14. Un element positiu que en aquest procés que ha estat clau és la implicació de les 
institucions locals. És evident que la cooperació i concertació entre les diferents 
institucions implicades són imprescindibles per a garantir l’èxit d’aquests processos. 
Especialment necessari és l’encaix entre els departaments / àrees / regidories responsables 
de les polítiques d’Educació i les de Treball, ocupació i promoció econòmica. El projecte 
Baula 2, impulsat des del Consell de la Formació Professional de Granollers, pretén 
implementar aquests elements de qualitat que ajuden a generar dinàmiques d’apropament i 
estructuració dels encaixos necessaris. Consolidar-los està en mans del sistema educatiu i 
fer una implementació adequada depèn de la inversió que es faci des dels Departaments 
d’Ocupació i Economia per a la credibilitat dels agents econòmics i socials.  

 

E. Resultats en referència a les empreses 

1. El treball l’hem realitzat en base a la informació facilitada per la Cambra de Comerç – 
Delegació del Vallès Oriental, i els CNAE de empreses. Així mateix, vàrem tenir també una 
llista amb algunes empreses provinent de PIMEC. Tot i amb això, cal indicar la necessitat de 
disposar de sistemes de comunicació més àgil amb la informació referent a les empreses i 
les persones de contacte. Les bases de dades empresarials s’han de poder actualitzar més 
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fàcilment. I al mateix temps, la ciutat hauria de poder disposar d’un sistema institucionalitzat 
per accedir a totes les empreses del municipi. 

2. No existeixen clústers / agrupacions sectorials al Vallès Oriental que cohesionin  les 
empreses del sector químic o alimentari. Aquesta tasca, que hauria facilitat molt la capacitat 
de contactar amb les empreses per separat, faria encara més fàcil el procés d’implantació 
de l’FP Dual. 

3. Sempre que ha estat possible, ens hem adreçat als responsables de recursos humans de 
les empreses. Constatem, però, que moltes empreses encara no disposen d’aquest lloc de 
treball –disposen de departaments d’Administració i finances que “administren” els recursos 
humans només des de la component econòmica. També veiem que en les empreses petites 
/ micro, totes les decisions sobre planificació de nous recursos humans estan circumscrites 
únicament a la gerència de l’empresa. 

4. No es coneix prou bé l’oferta general dels centres d’FP del territori. Amb comptades 
excepcions, només es té coneixement de la possibilitat d’obtenir alumnes en pràctiques 
(FCT). Altres serveis –els diversos CF ofertats, l’orientació i assessorament, el 
reconeixement de l’experiència, ...- ni tan sols se sap que són possibles aconseguir-los des 
dels centres de formació professional. 

5. La majoria d’empresaris / responsables de recursos humans tenen un coneixement bàsic 
de l’FP dual, només per sobre, molt lluny del que caldria desitjar. No se’n disposa 
d’informació detallada, ni dels seu funcionament, ni dels costos, ni dels tràmits, ni de les 
virtuts, ... Caldria que, des de les diverses associacions empresarials, es fessin accions per 
a donar a conèixer l’FP Dual, per tal de prestigiar el procés incentivant la participació 
d’empresaris en aquests programes i donant valor a la difusió dels mateixos. 

6. Caldria també potenciar els exemples d’empreses que ja estan portant a terme experiències 
d’FP Dual en el territori. La difusió de l’FP Dual entre les empreses és molt més efectiva 
quan es coneixen les empreses que l’estan aplicant, i els beneficis que ells interpreten i que 
els dóna validesa. 

7. Hi ha molta preocupació per la tasca dels tutors d’empresa, que han d’acompanyar el 
procés formatiu des de cada una de les indústries que acullen un estudiant. Cal 
acompanyar-los en la seva tasca, en coordinació amb l’empresa i a la resta de tutors d’un 
cicle formatiu. I donar molt valor, des de l’empresa, a la seva tasca com a formadors. 

8. Les preocupacions empresarials respecte a l’administració de l’FP Dual no van tan per la 
gestió documental dels contractes com per la complexitat de la coordinació –calendaris, 
horaris, tasques a desenvolupar, ...- amb els centres. 
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4. CONCLUSIONS / PROPOSTES  

A. Continuïtat del projecte d’FP Dual 

 El Projecte BAULA Química – Alimentació ha tingut un impacte inicial rellevant per a l’FP 
Dual, amb la generació de diversos projectes de Cicles formatius en la modalitat de dual 
que s’iniciaran el curs vinent a la ciutat. Més de 60 alumnes cursaran aquesta modalitat el 
curs 2015-2016 en els tres centres que hi han participant, i les perspectives són que, a partir 
dels contactes disponibles, aquesta xifra podrà augmentar amb rapidesa en els propers 
mesos. 

 A diferència del projecte BAULA Automoció, en aquesta ocasió els centres de formació 
professional de Granollers han pogut estructurar els projectes –amb la complexitat 
interna i externa que comporta- per tal d’encabir-los en la seva oferta formativa. Això suposa 
un avenç organitzatiu per a cada una de les organitzacions que cal valorar molt 
positivament, especialment perquè s’ha visualitat que a la pràctica no és tan difícil 
desenvolupar un projecte d’aquestes característiques. 

 El Consell de l’FP de Granollers s’ha mostrat útil com a espai de concertació entre el 
món de l’empresa i la formació, tant amb centres públics com concertats, a nivell de ciutat. 
Ha pogut realitzar una tasca de prospecció en sectors industrials dinàmics, i convocar a 
empreses i centres per tal de dinamitzar una oferta interessant per a totes les parts. 

Projectes d’aquestes característiques reforcen el paper dels Consells de l’FP dins del 
Fòrum de ciutats amb Consell de l’FP de Catalunya. 

 Al mateix temps, el Consell de l’FP també ha estat útil per coordinar els àmbits 
d’educació i d’ocupació dins del mateix ajuntament, tal i com es fa l’hora d’acordar els 
plans d’ocupació de la ciutat, per exemple. Un dels següents esforços s’hauria de fer per tal 
de treballar en oferir una oferta integrada i de qualitat des del sector públic a Granollers. 

 El procés engegat enguany ha accelerat el procés de la incorporació de la FP Dual als 
centres, però aquest era l’objectiu: ofertar a les empreses els cicles formatius existents als 
centres d’FP, tot i que encara no s’havia realitzat cap adaptació a la modalitat dual. Per a 
això, i després de l’esforç realitzats, estem convençuts que el curs vinent, havent assentat 
procediments interns i millorat la relació amb les empreses, servirà per consolidar 
l’oferta dual a tots els centres de forma generalitzada. 

 Durant el procés seguit, els centres de formació professional han guanyat molt pel que fa a 
la seva capacitat de relacionar-se amb les empreses, més enllà dels contactes per a la 
realització d’FCT. Cal, ara, establir espais per a continuar i institucionalitzar aquests 
contactes. En aquest sentit, cal fer esment de la necessitat d’un treball metodològic 
permanent, de relació empresa-sistema d’FP que ha d’ajudar sobretot en dues qüestions: 

 Afavoriment de la relació tàctica entre empreses per impulsar processos conjuntament 
(recordem que és condició imprescindible per la grandària de les empreses). 

 Per la generació entre la xarxa de les empreses d’una dinàmica permanent de detecció 
de necessitats: Observatori d’encaix. 

 Des de Krikos proposem l’impuls de Consells Industrials / empresarials en els centres de 
formació professional, per tal de disposar d’una relació més activa, directa i compromesa 
amb els centres d’FP. Més encara si tenim en compte que els processos que s’han generar 
amb els centres ja s’han concretat i que determinades empreses han declarat la seva 
confiança en els centres a través de la signatura de convenis per l’FP Dual. Aquests 
Consells haurien de constituir-se amb la presencia dels responsables de RRHH de les 
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empreses i haurien d’estar liderats per les persones responsables dels departaments 
específics dels Centres de les famílies professionals que s’hi vinculessin. El treball i el seu 
impacte seria més directe, concret i efectiu. 

Forma part de la Responsabilitat social de les empreses estar compromesos amb la 
formació contínua de la seva gent i forma part del centre estar permanentment actualitzat 
amb les demandes de les empreses i el seu desenvolupament. Per això, des de Krikos 
proposem que el Consell Industrial pugui assumir les següents funcions: 

 Agrupació estratègica d'empreses a l’entorn de les especialitats que s’imparteixen al 
centre (química, alimentació, metall, ..., per a l’Escola Municipal del Treball; comerç 
internacional per al Vallbona; administració i finances per a l’Educem). 

 Aportacions per a l'adaptació curricular de la formació necessària, segons les necessitats 
de les empreses. 

 Detectar orientació del mercat. 

 Impulsar la xarxa d'empreses que participen en l'acollida de pràctiques. 

 Aportar iniciatives en les diferents modalitats de formació professional: dual, alternança, 
certificats de professionalitat, ... 

 Ajudar a actualitzar la formació del professorat i la seva relació amb l'empresa participant 
de la seva evolució. 

 Donar suport al tutors de les empreses. 

 Fomentar les pràctiques a nivell internacional amb els contactes (client – proveïdor – 
seu) de les empreses. 

 Interactuar amb les AMPAs del centre per informar les famílies i els pares i mares sobre 
la importància i contingut de la FP per millorar el coneixement d'estudis de FP en general 
i de les seves possibilitats vocacionals en particular amb l'efecte de la millora de el seu 
prestigi i funcionalitat. És molt important la funció màrqueting de les empreses en la 
qüestió vocacional 

 

B. Altres demandes / propostes 

Segurament, el fet d’haver-nos concentrat en ofertar els serveis existents que ofereixen els 
centres d’FP ha accelerat la implantació dels nous projectes d’FP Dual. Ara bé, gairebé 
totes les empreses entrevistades han expressat diverses necessitats formatives no cobertes 
actualment, que es podrien desenvolupar en el futur per part dels mateixos centres: 

 

 Complementar l’oferta de Química 

Les empreses del sector químic troben a faltar una oferta global que cobreixi la majoria de 
cicles existents en la família de la química. Per tal de reforçar / valoritzar l’oferta de química, 
una fórmula interessant seria la generació de programes 2x3, combinant el CF GS de 
Laboratori d’anàlisi i control de qualitat amb altres CF de Grau Superior de la mateixa família 
de la química o de famílies relacionades. En les entrevistes amb responsables de recursos 
humans de les empreses, n’han sortir alguns com ara: 
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- CF GS Química ambiental. Entre les empreses visitades n’hi ha diverses amb una 
plena activitat mediambiental, i gairebé totes tenen compromisos amb les ISO de 
mediambient. 

- CF GM Planta química / CF GS Química industrial. Amb la possibilitat de capacitar els 
estudiants de Laboratori amb les activitats necessàries per a controlar les operacions de 
plantes de procés químic. 

- CF GM de Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins. Aquest és 
un perfil interessant per a diverses les empreses farmacèutiques, biotecnològiques i de 
cosmètica de la nostra comarca. 

- CF GS Dietètica / CF GS de Laboratori clínic i biomèdic. En aquest cas, seria la 
combinació amb un CF de la família de la salut, amb l’avantatge que l’Escola del Treball 
ja ofereix la primera de les possibilitats. El problema està en combinar cicles de dues 
famílies diferents. 

- CF GS de processos i qualitat en la indústria alimentària. Aquesta era la possibilitat 
més demandada, quan els ho presentaven, per part de les empreses del sector de 
l’alimentació, per les possibilitats que genera un perfil amb coneixements del sector, a 
més dels de control de qualitat. No cal dir que aquesta és una possibilitat remota, tenint 
present que el centre no disposa de cap cicle formatiu de la família de les indústries 
alimentàries. 

 

 Centre integrat  per a la indústria química 

Al mateix temps, algunes empreses també han expressat la bondat del fet que l’Escola 
Municipal del Treball es pogués convertir en un centre integrat per a les empreses del sector 
a nivell comarcal, es a dir que pogués ofertar totes les formacions i qualificacions possibles 
pel sector. No només ampliant l’oferta formativa, sinó per la possibilitat d’avançar en 
aspectes com la qualificació de treballadors, la generació de projectes internacionals 
d’intercanvi amb centres de referència de les empreses multinacional, la participació en 
projectes d’innovació de les empreses, etc. 

 

 Impulsar una oferta específica en l’àmbit alimentari 

El gran nombre d’empreses alimentàries de la comarca no es reconeix en l’oferta de cicles 
formatius existent, que és nul·la. Per això, totes les empreses del sector han recalcat 
aquesta necessitat, malgrat que avui moltes d’elles no estan en disposició de garantir la 
seva participació en un procés d’FP dual.  

La primera dificultat és un problema de costos. Es necessita o bé l’empenta d’una gran 
empresa alimentària, o bé la suma de diverses pimes del territori per aconseguir volum 
suficient per a sol·licitar aquest cicle formatiu.  

Segurament el fet que no existeixi una agrupació empresarial del sector de l’alimentació és 
el factor principal que dificulta l’avenç de projectes en aquest àmbit. La millor fórmula per 
arribar a disposar de l’oferta és que hi hagi una demanda explícita del sector, que avui en 
dia no es dóna al Vallès Oriental –i sí en comarques veïnes. 

També hi ha un problema d’inversió inicial –cal disposar d’instal·lacions que s’han de 
validar-, però que, tal i com comentaven diversos responsables d’empresa, no hauria de ser 
en cap cas la dificultat fonamental. Totes elles estan disposades a participar en un procés 
d’aquestes característiques, també aportant maquinària, personal tècnic, ...  
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Els cicles formatius que es podrien impartir serien: 

- CF GM d’Elaboració de productes alimentaris. Als voltants de Granollers hi ha moltes 
empreses que elaboren productes alimentaris. En aquest cas, alguna d’elles ens ha 
assenyalat la necessitat de començar amb alumnes de grau mig, per generar itineraris 
més llargs i consolidats a dins de l’empresa. 

- CF GS de Processos i qualitat en la indústria alimentària. El grau superior també 
seria interessant, tenint present l’evolució del sector, segons el parer d’algun industrial. 

- CF GM de Forneria, pastisseria i confiteria. Tot i que no hem inclòs cap empresa 
específica de forneria, l’elevat nombre de microempreses però també l’existència a 
Granollers d’alguna gran empresa de forneria fa pensar que seria convenient avançar 
cap a disposar a la nostra ciutat en el futur d’aquesta titulació. 

 

 Incloure altres propostes més adaptables i específiques (Certificats de 
Professionalitat, mòduls específics, etc.)  

Durant les entrevistes a les empreses han sorgit diverses propostes de formació específica 
en l’àmbit tant de la química com de l’alimentació. Tots els perfils que requereixen el 
compliment d’una normativa (transport de matèries perilloses, riscos químics, etc., per al 
sector químic; manipulació d’aliments, certificacions halal, nous productes, normatives 
específiques, etc., per al sector alimentari) serien susceptibles de convertir-se en productes 
formatius. I aquests projectes formatius també es podrien impartir des dels centres de 
formació professional, en un procés d’integració amb l’àmbit laboral. 

Aquí, caldria tenir present els certificats de professionalitat, com una de les titulacions de 
futur a tot Europa. Aquesta titulació permet obtenir una major competitivitat, ocupabilitat i 
facilita la mobilitat a tot l’estat espanyol i a Europa. 

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita com a professional 
competent per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció 
i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i les habilitats per desenvolupar-la de forma 
correcta i d’acord amb les exigències del mercat. 

A més, un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una 
persona, independentment de si s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la 
formació, tant formal com no formal. 

Hi ha diversos certificats de professionalitat establerts pel CEPE, tant per a la indústria 
alimentària9 com per a la indústria química10  i per a la resta de famílies professionals. 
Alguns exemples de Certificat de professionalitat a impartir podrien ser: 

- Operacions auxiliars d’elaboració a la indústria alimentària. (Certificat de nivell 1) 

- Carnisseria i elaboració de productes carnis. (Certificat de nivell 2) 

- Sacrifici, feinejat i desfet d’animals (Certificat de nivell 2)  

- Indústries càrnies (Certificat de nivell 3)  

                                                           
9 
https://www.sepe.es/contenidos/ca/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/industrias_alimentarias.html 
10 https://www.sepe.es/contenidos/ca/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/quimica.html 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/cicles_per_families/industries_alimentaries/?p_id=89&estudi
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/cicles_per_families/industries_alimentaries/?p_id=161&estudi
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/cicles_per_families/industries_alimentaries/?p_id=82&estudi
http://kreas.cat/certificats-de-professionalitat/
http://kreas.cat/certificats-de-professionalitat/
http://kreas.cat/certificats-de-professionalitat/
http://kreas.cat/certificats-de-professionalitat/
https://www.sepe.es/contenidos/ca/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/industrias_alimentarias.html
https://www.sepe.es/contenidos/ca/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/quimica.html
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Altres possibilitats que permeten adequar la formació a les necessitats de l’economia, poden 
ser, per exemple, la impartició de mòduls específics, acordats amb les empreses, que 
cobreixin buits formatius concrets. 

 

 Propostes de planificació territorial  

Cal esmentar la necessitat de planificar altres propostes adaptables tenint en compte el 
territori. Granollers forma part de la Xarxa C-17, una aliança que ens porta a centres de 
l’àrea d’Osona que estan ofertant específicament titulacions i un ventall interessant de 
formacions al voltant del sector càrnic. Sector aquest que està en creixement i que caldria 
repensar com a sector estratègic de futur al territori. En aquest sentit, pensar en una 
planificació sostenible i sostinguda en el territori que permeti qualificar el sector 
adequadament per fer-lo competitiu i que a la vegada permeti l’especialització de famílies 
professionals en el territori a través d’un fluid intercanvi d’estudiants i d’oferta formativa.  

L’objectiu final és el de disposar d’una arquitectura flexible de la formació i més 
adaptada a les necessitats de la indústria del territori. Per a això, cal disposar de més 
agilitat i flexibilitat, tot i que el sistema educatiu, tal i com està pensat avui en dia, no dóna la 
resposta adequada a les necessitats empresarials. 

 

 Altres sectors potencials 

Amb el Diagnòstic del marc local de formació professional realitzat recentment per la 
Diputació de Barcelona es determinen algunes de les famílies que podrien servir per 
incrementar l’oferta formativa, en funció de les necessitats empresarials. Així, es podrien 
desenvolupar propostes de: 

 Hostaleria i Turisme 

 Comunicació, imatge i so 

 Comerç i màrqueting, amb especial atenció al comerç minorista i a l’àmbit 
professional de la Logística i gestió del transport 

 Serveis socioculturals 

 Arts i artesania 

 Sanitat 

 Alimentació 

Com sempre, la decisió final sobre un procés d’aquestes característiques la té el 
Departament d’Ensenyament, però queda una tasca important a realitzar de prospecció 
entre les empreses del Vallès Oriental per demostrar el que indiquen les xifres. 

 

C. Avaluació de l’impacte de l’FP Dual als centres 

Avaluar l’impacte de la FP Dual als Centres és imprescindible per poder avançar en un nou 
sistema que incorpora innovació pedagògica i didàctica als centres d’una manera intensiva, 
com és el cas de l’FP Dual. No estem parlant de pràctiques dels estudiants en empreses, 
sinó d’una nova manera d’entendre les relacions d’aprenentatge en el món professional. I 
això implica qüestionar-se elements de coneixement dins del món educatiu i empresarial 
que van més enllà del que probablement els centres d’FP estiguin disposats a entendre. 
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Tot i que és necessari un temps raonable per tal de realitzar una correcta avaluació del 
procés, es pot fer una valoració inicial de l’impacte que l’FP Dual suposa per als centres de 
formació professional del territori, a partir dels primers contractes que es concreten després 
de la signatura dels convenis entre centre i empresa. 

Des de Krikos, proposem una sèrie de paràmetres que creiem poden constituir un bon punt 
de inici d’una avaluació sistemàtica de l’FP Dual en un centre i que pot ajudar a generar 
coneixement molt important per a l’èxit futur dels processos d’FP Dual als centres en 
general, i en particular pels que hem treballat en el territori. 

Alguns dels paràmetres que cal tenir presents són: 

 Conveni entre associació empresarial i centre: condicions establertes per a totes les 
empreses del sector i els alumnes pel centre 

 Contracte de formació i aprenentatge: Sí/no 

 Beca salari: Sí/no 

 Vinculació de l’alumne amb l’empresa 

L’anàlisi d’aquests aspectes en els primers contractes ha de permetre visualitzar quina és 
l’orientació que l’FP Dual està prenent en el territori. 

Aquest conjunt d’aspectes permet assolir una FP Dual de qualitat. Per tant, la ciutat, a 
través del seu Consell de l’FP, ha de ser capaç de definir el model d’FP que es desitja: o bé 
un model de low cost, on es prima la contractació a baix preu, o un model de qualitat, on es 
dóna valor al contingut de la formació adquirida a l’empresa i la seva justa recompensa. 

Alguns dels elements que ajuden a millorar la qualitat dels projectes d’FP Dual11 són els 
següents: 

1. Durada del projecte d’FPD 

2. Experiència prèvia 

3. Heterogeneïtat d'actors / cooperació entre empreses 

4. Seguiment i avaluació 

5. Estratègia 

6. Remuneració de l’aprenent 

7. Pla d’aprenentatge intern 

8. Formació del tutor d’empresa 

9. Estabilitat del tutor 

10. Participació en la selecció dels aprenents 

11. Seguiment dels alumnes pel centre 

12. Adaptació organització del centre a l’FP Dual 

13. Adaptació de l’empresa a l’FP Dual 

14. Innovació i FP Dual 

15. Coneixement del procés per criteris per als alumnes 

                                                           
11 D’acord al treball realitzat per la Fundació Bertelsmann –en procés- i presentat a la Jornada de Clausura del 
Projecte BAULA Química - Alimentació 
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16. Inserció laboral posterior a la finalització, que sigui significativa (lloc de treball, 
contracte) 

17. Grau de satisfacció de l’aprenent durant l’aprenentatge 

18. Avaluació per part del centre 

19. Cooperació entre centres formatius 

20. Participació dels comitès d’empresa en l’FP Dual 

 

D. Accions a desenvolupar per tal de continuar avançant  

 Necessitat de seguiment de la implantació dels projectes d’FP Dual 

A banda dels aspectes comentats anteriorment, és imprescindible portar a terme un 
seguiment del procés d’implantació dels diversos projectes d’FP Dual que s’estan 
desenvolupant, tant des del punt de vista del centre com de l’empresa i del mateix aprenent 
/ estudiant. 

Alguna de les qüestions sobre les quals necessari estar atent són les següents: 

 Formació de tutors de les empreses i recolzament per part del centre. És molt 
important poder crear espais de tutoria, on puguin intercanviar-se experiències, 
inquietuds, coneixements i bones pràctiques en el sistema, entre tutor d’empresa i de 
centre i entre tots en general. Cal anar definint un nou concepte de “professor de 
Formació professional” que passa per la “reinvenció” d’una figura moderna i molt 
professionalitzada, d’orientador per la professionalització i avaluador de competències. 

 Comissió de seguiment continua. Cal generar espais en els que els projectes d’FP 
Dual s’anessin seguint al dia, tant pel que fa a la seva dinàmica de funcionament –
inscripcions, pràctiques, contractes, etc.- com per a treballar adequadament els 
continguts, d’acord amb les necessitats de les empreses de cada sector. 

 Estades del professorat d’FP a l’empresa. Cal multiplicar els esforços per posar al dia 
–quan a tecnologies, materials, nous sistemes i metodologies de desenvolupament 
empresarial, etc.- els coneixements del professorat en relació a allò que s’esdevé en el 
món de l’empresa. Per a això, cal coordinar molt bé la possibilitat que tot el professorat 
realitzi estades a les empreses més innovadores, participació en fires i espais 
tecnològics, sessions de formació específiques sobre novetats industrials, etc. 

 

 Integració de la formació professional amb la formació per a l’ocupació  

En general hem vist que cadascuna de les iniciatives que s’han anat endegant al llarg dels 
últims anys per donar resposta a l’ocupació juvenil i per l’ocupació en la seva globalitat han 
estat accions singulars, cadascuna d'elles al marge de les altres, atomitzades, fora de 
coordinació temporal, guiades per les lògiques dels processos i convocatòries de subvenció. 
L’experiència ens diu una vegada més que no podem continuar per aquest camí, hem de fer 
una reestructuració cognitiva en referencia a què significa la coordinació, els processos de 
acció i pensament horitzontal i les demandes que avui per avui te el mercat de treball i la 
societat en general. 

1. El sistema de formació professional ja fa temps que demana una major atenció i iniciativa 
política. Cal que aquesta es faci amb el màxim de rigor per tal de no malbaratar els 
esforços i l’entusiasme de tots els actors implicats. Tal com ens ha mostrat l’experiència del 
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Baula 2, els factors contextuals i polítics són cabdals per garantir l’eficàcia d’un sistema de 
formació dual i s’ha d’intentar escoltar i incloure-hi la veu de tots els actors involucrats. Això 
inclou els agents territorials, patronals i sindicats i actors sectorials, així com els propis 
centres de formació i sindicats de mestres. Al mateix temps, també cal incloure-hi els 
mateixos agents que actuen també per l’ocupació. 

2. No és factible avançar en una reforma d’aquestes característiques sense canviar l’estructura 
institucional que governa la planificació, provisió i avaluació de la formació. A nivell de país, 
la formació dual no pot ser una iniciativa del Departament d’Ensenyament únicament, sinó 
que ha de comptar amb la implicació d’un Departament d’Empresa i Ocupació que pugui 
facilitar un marc legal i d’incentius per a la contractació d’aprenents. Al mateix temps, a 
d’altres nivells institucionals, cal resoldre la dicotomia entre la visió del món de l’educació i la 
del món del treball, fent coincidir objectius i estratègies compartides, també per altres 
agents. L’entorn municipal pot ser un camp de proves idoni i iniciatives com les de la ciutat 
de Granollers poden fer de model de canvi. 

3. Els projectes compartits suposen també un treball complex entre els agents directes del 
món empresarial –empresaris, sindicats - i el món de l’educació –professors, personal de 
l’administració docent, ... Això comporta unes noves dinàmiques i les estructures de govern 
adients que les acompanyin, amb la corresponent aportació de recursos i gestió econòmica 
compartida. Com a exemple, el cas dels fons socials europeus que es dediquen a iniciatives 
d’FP Dual per exemple que s’impulsa únicament des del Departament d’Empresa i 
Ocupació (està clara la necessitat de la iniciativa però únicament serà eficaç des de 
l’associació i el compromís compartit, que no repartit!). En aquest sentit els Consell de l’FP 
poden tenir un paper i una funció aglutinadora essencial i poden convertir-se en els espais 
de “concertació” necessaris per a la bona entesa de tots els actors socials. En aquest sentit 
també te un rol fonamental el lideratge que por exercir el Fòrum de ciutats amb Consell 
d’FP, per a l’impuls del model i bones pràctiques. 

4. Efectivament, els recursos econòmics per a l’FP Dual han de ser compartits, tenint en 
compte que és una formula que combina formació amb una component clara d’inserció 
laboral. Així, els fons per a treballar formules d’inserció laboral dels joves aturats haurien de 
contemplar l’FP Dual inicial i continuada com un programa comú clau per a la inversió 
publica de futur 

5. Per la pròpia naturalesa de la formació en ell lloc de treball, el seu seguiment i avaluació no 
es podran fer únicament des de l’administració educativa, sinó que requeriran la participació 
directa dels actors socials.  

6. La implantació de la FP Dual ha d’anar acompanyada d’una agenda laboral i econòmica que 
protegeixi el treball qualificat i generi incentius entre l’empresariat per apostar pel talent i el 
coneixement. La formació professional per sí mateixa no pot entomar la magnitud del repte 
de l’atur juvenil sense polítiques laborals i econòmiques que trenquin amb les tendències 
actuals. No es pot deixar al voluntarisme d’alguns o a la justificació dels responsables 
socials corporatius. 

 

 Impuls a l’orientació  

Tot i tenir més voluntat que competències, els ajuntaments són probablement el nivell 
institucional més preocupat per la situació de l’atur juvenil, ja que en viuen directament les 
conseqüències en forma de necessitats de la seva població. 
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Per això han desenvolupat diferents programes per ajudar i acompanyar a les persones que 
es troben en aquesta situació a orientar cap a on dirigir els seus esforços en trobar feina. En 
aquest sentit Granollers disposa d’alguns dispositius per tal d’ajudar als aturats en aquesta 
tasca d’orientació. 

Els centres educatius també haurien de posar en funcionament aquesta tasca d’orientació 
amb criteris de coordinació amb tots els dispositius pertinents. És clar, però, que la saturació 
d’horari docent i les carregues pròpies de l’activitat del professorat impedeixen que un pas 
fonamental en l’elecció vocacional com és l’orientació no estigui ben resolt.  

L’orientació és un “a priori” que s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar polítiques per 
a la millora de la Formació professional, i més encara en l’FP Dual. No cal fer esment de la 
insistència dels empresaris que hem visitat en la qüestió, que de manera latent apareix en 
cada entrevista de selecció que han de fer als futurs candidats als llocs de treball.  

L’orientació és una de les preocupacions més importants de les famílies. Val a dir que 
l’imaginari col·lectiu encara entén que és la formació superior universitària la que pot aportar 
millors oportunitats laborals, descartant les moltes oportunitats que la formació 
professionalitzadora pot donar en un territori com el Vallès, una de les zones més 
industrialitzades de Catalunya.  

La proposta per continuar avançant es concreta en poder oferir des de l ‘Ajuntament als 
Instituts de Secundària un paquet d’activitats d’orientació dirigides a l’autoavaluació 
vocacional i orientades a l’encaix d’aquesta amb les possibilitats i oportunitats laborals que 
ofereixen les empreses del territori. 

Comptem que els Instituts de Ensenyament secundari treballen l’orientació, però un Marc de 
Qualitat de l’orientació professional té diferents dimensions: 

1. Activitats extracurriculars 
2. Cooperació centre educatiu- món laboral o productiu 
3. Cooperació centre educatiu- altres col•laboradors  

D’aquí se’n deriven diverses activitats possibles: 

a. Activitats extracurriculars  
• Portafoli d’elecció vocacional 
• Jornades de desenvolupament de projectes 
• Jornades d’emprenedoria 

b. Cooperació centre educatiu - món laboral o productiu 
• Visita i exploració a les empreses del municipi 
• Pràctiques en empreses 
• Fires o mostres d’ocupació 
• Pràctiques en empreses per a professors 
• Programes de cooperació educativa per part dels empresaris 

c. Cooperació centre educatiu- altres col·laboradors  
• Padrins d’elecció vocacional 
• Tardes de família i joves 
• Què fan els nostres pares en la seva feina 

Segons el nostre punt de vista, aquesta és una de les accions més importants, tenint 
present el risc que comporta una orientació fallida, tant des del punt de vista social, com de 
recursos invertits en una formació que no acaba de tenir els resultats esperats. Per altra 
banda, com que proposem una acció “concertada” en tots els aspectes i un treball 
col·laboratiu per apropar i posar en la mateixa línia de valor totes les accions, aquestes 
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permetrien un apropament a l’empresa molt important i una posada en comú de tots els 
dispositius que treballen l’orientació. 

 

 La concertació territorial d’accions, a nivell municipal i comarcal 

La proposta de la concertació sorgeix del convenciment que des de l’entesa i l’acord es 
poden aprofitar els recursos limitats existents, aconseguint una major eficiència en l’impacte 
de les accions que s’acordin. Al mateix temps, aquests espais generen dinàmiques per a 
desenvolupar la Responsabilitat Social Corporativa de les empreses envers el municipi, que 
cal saber aprofitar i més encara a Granollers i el seu entorn, on hem pogut copsar la bona 
predisposició dels empresaris. 

Els diversos agents relacionats amb l’ocupació laboral i la formació ocupacional –serveis 
municipals, associacions empresarials, sindicats, centres formatius- poden trobar en l’espai 
de concertació que concreti la possibilitat d’alinear estratègies municipals amb les de la 
resta de col·lectius. Ara, després d’aquestes primeres accions realitzades des del projecte 
Baula,  des del treball que es realitza des de promoció econòmica i des d’altres àmbits de 
serveis municipals a les empreses s’ha creat un bon clima per anar travant complicitats. 

Metodològicament, parlem d’impacte col·lectiu 12 , que permet la generació d’institucions 
eficients que treballen de forma col·laborativa i que, el sol fet de treballar d’aquesta manera, 
els aporta una capacitat d’enfortiment multiplicada sense necessitat d’inversions 
addicionals. 

Evidentment, es tracta també d’aprofitar els espais existents o previstos per tal de no 
duplicar esforços i guanyar en eficiència. I comptant, en tot moment, amb l’equip de tècnics 
municipals experts per a cada qüestió. 

En funció dels objectius municipals, cal concretar-ne la idoneïtat, si és en el marc del mateix 
Pla Estratègic, amb els seus Grups d’Impuls i Seguiment, de Cohesió i qualitat de vida i 
d’Economia i Gestió estratègica, com fer-ne el seguiment i l’avaluació corresponents, amb 
la mirada posada en el mig i llarg termini.  

I segurament la tipologia de lideratge que es defineix, clau en aquest processos de 
concertació. el paper de lideratge que hi juguen empreses o persones concretes i que serà 
clau per impulsar processos. Així mateix, dels centres de formació professional, serà 
interessant analitzar-ne el seu caràcter públic, privat o concertat i les seves possibilitats. 
Processos de concertació serien molt importants per exemple per poder racionalitzar 
l’oferta d’estudis i especialitzar centres més idonis per oferir formació 
professionalitzadora integral. 

Tot i que ens fixarem bàsicament en l’FP Dual, el contingut d’allò que es vol posar en comú 
entre agents supera moltes vegades aquest àmbit. Per tant, la capacitat de compartir 
prèviament experiències en altres aspectes pot ser un bon punt d’inici per portar al camp de 
la formació professional la capacitat de suma. Per això, cal analitzar el camp de treball 
establert en les dinàmiques de concertació, per veure si hi ha àmbits més proclius a aquest 
tipus de proposta. Així, podem preguntar-nos si és més senzill derivar proposes de 
concertació existents cap a aspectes lligats a la formació professional si aquests provenen 
del món econòmic –per exemple, els pactes locals per l’ocupació- que si venen del món 
educatiu –com ara els Plans educatius d’entorn. 

                                                           
12  Veure: Fundación  Bertelsmann. El Trabajo colaborativo. Soluciones sistemáticas para problemas 
complejos. Barcelona, 2014 
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En tot cas, en darrer terme la preocupació sobre l’FP va lligada a la preocupació per l’atur 
juvenil i per aconseguir una formació de qualitat que ajudi a trobar vocacions entre els joves, 
i que garanteixi un sistema de detecció de talent per a les empreses que permeti millorar els 
seus nivells de competitivitat. Però també per a estructurar les dinàmiques del territori entre 
tots aquells que hi són presents. 

Els objectius de la concertació, doncs, són variats. Parteixen dels models de ciutat / 
comunitat definits per a les institucions públiques, i es plantegen objectius lligats a la millora 
dels nivells educatius, a la millora de l’ocupació, però també a augmentar la competitivitat 
territorial. Podem resumir, doncs, els àmbits de concertació en qüestions relacionades amb 
la planificació d’estratègies territorials (educatives, econòmiques o socials), la promoció 
econòmica i l’ocupació, l’urbanisme, l’educació o de gestió de serveis comuns, però també 
específicament per a projectes explícits de formació professional. 

La governança no està considerada en el nostre plantejament com una realitat multinivell 
sinó com un procés complex que obeeix a múltiples determinants i raons i que ha de 
respondre a una lògica de comunicació i de consens que ha de provenir de la comunicació i 
per tant d'un treball col·laboratiu i, per tant, que respon també a lògiques estructurals. 

Una bona coordinació a diferents nivells i unes estructures organitzatives descentralitzades, 
així com unes mínimes dosis de sensibilitat social per part dels actors participants 
constitueixen els pilars per al bon desenvolupament de qualsevol pacte, encara més en 
aquest que ens ocupa: un pacte social per a la millora de la formació 
professionalitzadora. 

Podem assegurar que l'àmbit territorial (comarcal o local, per exemple) proporciona una 
proximitat i propicia una creativitat i una facilitat per a la discussió plural i fluida entre actors, 
que pot afavorir aquesta progressiva ampliació de l'agenda de la concertació social i 
incorporar-hi la qüestió clau de l’FP Dual. 

En els concerts per articular l’FP Dual, doncs, els processos de partenariat propicien la 
connexió necessària per generar la discussió àmplia entre empreses, centres formatius, 
administracions públiques, agents socials i entitats de mediació. Només el senzill intercanvi 
de punts de vista, millora el coneixement mutu i comporta un augment de confiança entre 
tots. Aquesta confiança estimula i es veu estimulada per la cooperació futura entre els 
actors, el que afavoreix la conformació d'un tipus de mecanismes de coordinació i de 
governança territorial de tipus cooperatiu: el treball col·laboratiu. Aquests processos van 
més enllà de les dinàmiques habituals i obren les vies de la transformació necessària per 
poder avançar . 

Els partenariats per a la millora i l'impuls de la formació professional dual, madurats en 
xarxes territorials molt concretes, en les que al voltant d'un centre de formació professional -
o més d’un-, però complementaris en l'oferta de famílies professionals, poden permetre 
orientar els projectes locals en coherència amb els recursos, les competències, les 
necessitats i els valors específics que els territoris i grups concrets poden oferir.  

No podem tancar aquest capítol sense fer referencia a l’esperada Llei de la formació 
professional per millorar la qualificació de les persones i la competitivitat de les 
empreses. 

La nova llei de la formació professional, que té com a objectiu millorar les competències 
professionals de les persones i la competitivitat de les empreses, les oportunitats 
d’ocupació, i el progrés social i econòmic del país, ha donat un nou alè a les esperances del 
canvi sol·licitat pels stakeholders de la FP del país. 
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Estem davant d'una llei molt esperada pels sectors implicats en la formació professional, i 
davant d'una nova realitat en què cal preparar la gent per poder millorar aquesta la seva 
ocupabilitat. 

L’enfocament integrat de la llei permetrà organitzar passarel•les entre la formació 
professional inicial i la formació professional per a l’ocupació, així com compartir un 
mecanisme de detecció de necessitats formatives i coordinar les ofertes de formació. 
Esperem que sigui una norma que pugui posar esperança en una nova manera de fer les 
coses. 
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Índex de Gràfics i Taules 

 

Gràfic 1. Evolució dels principals negocis al Vallès Oriental. 2002-2007 

Gràfic 2. Distribució de l’ocupació assalariada per grans sectors al Sistema Territorial de 
Granollers – Congost. 2012 

Gràfic 3. Evolució de l’ocupació assalariada per grans sectors al Sistema Territorial de 
Granollers – Congost. 2018-2012 

 

 

Taula 1. Activitats econòmiques més localitzades. Sistema territorial de Granollers-
Congost, 2012 

Taula 2. Empreses del sector químic al Vallès Oriental, segons CNAE. 2014 

Taula 3. Empreses del sector químic al Vallès Oriental, segons població. 2014 

Taula 4. Empreses del sector alimentari al Vallès Oriental, segons CNAE. 2014 

Taula 5. Empreses del sector alimentari al Vallès Oriental, segons població. 2014 

Taula 6. Resum procés fase 1. Contactes i visites a empreses 

Taula 7. Resum Procés fase 1. Contactes amb empreses 

Taula 8. Empreses visitades 

Taula 9. Enquesta de necessitats formatives / CF a les empreses 

Taula 10. Assistents a les jornades de contrast 

Taula 11. Cicles Formatius en la modalitat de Dual a Granollers per cicles. Curs 2015-2016 

Taula 12. Cicles Formatius en la modalitat de Dual a Granollers per centres. Curs 2015-
2016 
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01. Presentació BAULA + FP Dual a les empreses (Cat) 
02. Presentació BAULA + FP Dual a les empreses (Esp) 
03. Enquesta demandes empreses x cicles formatius 
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05. Informació EMT FP Dual 
06. Currículum CF GS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat 
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08. Dossier EDUCEM FP Dual 
09. Presentació FP Dual EDUCEM 
10. Centre EDUCEM 
11. Presentació FCT i FP Dual 
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17. Guió Diàlegs Empreses Centres 
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22. Storify Jornada cloenda Projecte BAULA 
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