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Presentació

“No trobem personal”. Aquesta sentència, expressada des de la direcció de nombroses

empreses tant del sector tèxtil com del sector del metall, va suposar l’inici de tot. 

Alertats per aquesta situació, des del Consell de la Formació Professional de Terrassa

vam creure oportuna la creació d’un grup de treball específic per a l’elaboració d’un estudi

sobre l’eventual manca d’encaix entre l’oferta de formació professional d’aquests sectors i

les necessitats de les empreses de la ciutat. 

D’aquesta manera, des d’aquest grup de treball del Consell hem impulsat un estudi per

aprofundir en aquest possible desajust.

Per poder analitzar i diagnosticar l’estat dels sectors industrials del tèxtil i el metall s’han

utilitzat mètodes quantitatius: enquesta a 39 empreses del  sector tèxtil  i  34 del sector

metall i qualitatius, i entrevistes personalitzades als directors de cada empresa a 13 del

sector de metall i 8 del sector tèxtil.

Trobareu tots els resultats, enquestes i fonts consultades a la versió íntegra de l’estudi.

Les  conclusions  d’aquest  diagnòstic  empresarial  confirmen  la  hipòtesi  de  la  manca

d’encaix  entre  la  formació  professional  i  les  necessitats  de  professionals  de  les

organitzacions, així com les virtuts de la formació professional dual. Tot i ser evident que

les dificultats per trobar personal qualificat al tèxtil i al metall no s’expliquen, només, per

un possible desajust de l’oferta d’FP per a aquests dos sectors, sí que n’és un element

central.

Proposem finalment una bateria d’accions per aportar solucions a la situació. Iniciatives

que interpel·len agents locals, supramunicipals i nacionals, l’Administració i les empreses.

En definitiva, tots els actors implicats en la tasca de la formació professional com a eina

per al desenvolupament personal i empresarial.

El grup de treball del Consell de la Formació Professional de Terrassa que ha impulsat

aquest estudi l’integren el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, la Cecot,

la Cambra de Comerç de Terrassa, el Servei d’Ocupació de Catalunya –via l’Oficina de

Treball de la ciutat–, Foment de Terrassa- Servei Local d’Ocupació- i l’Observatori de la

ciutat.

Us presentem, doncs, l’informe Encaix oferta i demanda FP Terrassa. Esperem que sigui

de profit.

Consell de l’FP de Terrassa: encaix entre l’oferta i la demanda a la formació professional -sectors tèxtil i metall

4



2022 

El teixit productiu a Terrassa 

Metall

La indústria del metall suposava, el tercer trimestre del 2020, el 37,87% de la indústria

de Terrassa. Tenint en compte el nombre d’assalariats, els subsectors més importants

del  metall  són:  la  fabricació  de  maquinària  d’ús  general  (15,12%),  la  fabricació

d’elements  metàl·lics  per  a  la  construcció  (13,53%)  i  la  fabricació  d’altres  tipus  de

maquinària per a usos específics (8,77%).

Terrassa Vallès Occ. Demarcació Barcelona

Empreses 295 1.797 6.643

Assalariat Autònom Desocupat Total

Personal 3.650 535 612 4.797

Tèxtil i confecció

La indústria tèxtil i de confecció suposa el 16,02% de la indústria de la ciutat. Segons el

nombre  de  persones  assalariades,  els  subsectors  predominants  són  la  preparació  i

filatura de fibres tèxtils  (37,05%),  la fabricació d’altres productes tèxtils  (18,33%) i  la

confecció de peces  de vestir, excepte de pelleteria (16,32%). 

Terrassa Vallès Occ. Demarcació Barcelona

Empreses 109 374 1.745

Assalariat Autònom Desocupat Total

Personal 1.544 176 541 2.261
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Terrassa i l’FP - Alumnat potencial 

En la Resolució del síndic de greuges de Catalunya, relativa a la manca d’oferta suficient

de cicles formatius de grau mitjà en el procés d’admissió corresponent al curs 2021-2022,

es destaca que darrerament hi ha hagut, per al conjunt de Catalunya, un fort increment

de la demanda de formació professional, concretament un augment d’un 23% per al curs

2021-2022. 

Les causes d’aquest  augment  poden ser  diverses,  entre les quals es destaquen,  per

ordre d’importància, les següents:

 Bons resultats d’inserció laboral. 

 Evolució de la demografia educativa.

 Increment dels alumnes que en acabar l’ESO opten per continuar la seva formació en

un grau mitjà. 

 Alumnes en edats més avançades, entre 20-24 anys i més de 30 anys, que també

decideixen cursar cicles formatius de grau mitjà i superior. 

 Millora significativa de l’oferta educativa de formació professional al llarg de les dues

darreres dècades. 

Per al cas de Terrassa, el síndic assenyala que és un dels municipis amb més dèficit

d’oferta,  concretament unes -582 places d’oferta inicial del cicle formatiu de grau mitjà

(CFGM) per al curs 2021-2022.

Arran d’aquest context es fa necessària l’anàlisi d’aquest apartat, que ajudarà a planificar,

d’una manera més conscient, l’oferta formativa i evitarà així, en la mesura del possible,

sol·licituds no ateses. 

La matriculació d’FP s’ha incrementat de manera constant els darrers anys a la comarca.

Els alumnes matriculats a Terrassa representen el 28,86% del total d’alumnes matriculats

del Vallès Occidental, tant a CFGM com al cicle formatiu de grau superior (CFGS). 

A  la  comarca s’ha  duplicat  el  nombre  d’alumnes  respecte  al  curs  2008-2009  i  el

creixement dels ensenyaments de CFGS és el més elevat, amb un augment de 4.118

matrícules (+114,4%),  per sobre dels de CFGM, amb 3.402 més (+86%). L’increment

anual de la matriculació de l’FP del curs 2020-2021 ha estat del 8,4%, la més intensa des

del curs 2011-2012 (+1.169 alumnes més). En concret, en els CFGS ha augmentat un

13,5% respecte del curs anterior (+919), xifra superior al creixement de l’FP de CFGM,

d’un 3,5% (+250). 

Consell de l’FP de Terrassa: encaix entre l’oferta i la demanda a la formació professional -sectors tèxtil i metall

6



2022 

Durant el curs 2020-2021, en el  conjunt  de la comarca del  Vallès Occidental,  es van

registrar  més  matriculacions  als  CFGS (51,2%)  que als  CFGM (48,8%),  tot  i  que  la

proporció és similar. 

Font: Observatori Consell Comarcal Vallès Occidental. Març 2022

En aquest informe també es constata l’augment de la demanda del darrer curs en el

procés de preinscripcions. Concretament, s’han incrementat un 23% les preinscripcions a

la de CFGM i un 17% a la de CFGS. 

Perfil de l’alumnat matriculat i l’alumnat potencial

Anàlisi de l’edat de l’alumnat matriculat el curs 2021-2022

L’edat és un factor important, perquè un 50% de les preinscripcions a l’FP no provenen

de l’ESO. L’FP no només atrau els i les estudiants, sinó també  persones en actiu que

volen actualitzar els seus coneixements (independentment de l’edat).

Així: 

 Un 25,83% del total de les matriculacions correspon a joves entre els 20-24 anys. 

 Un 18,85% del total de les matriculacions correspon a joves de 18 anys. 

Ambdues franges d’edat són les que registren un nombre de matriculacions més gran

respecte al total.
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En l’àmbit  comarcal,  el 87,5% de l’alumnat de la formació professional inicial  (FPI) té

entre 16 i 24 anys, i 6 de cada 10 se situen entre els 16 i 19 anys (60,2%). En el cas de

Terrassa, les proporcions són superiors: la franja entre els 16 i  24 anys representa el

89,34% de les matriculacions, i entre els 16 i 19 anys, el 63,5%. 

No obstant això, com s’ha comentat anteriorment, també cal centrar-se en les franges

entre els 20-24 anys (25,83%) i  edats superiors, 25 o més anys (10,65%), en què el

nombre de matriculacions també va en augment.

Anàlisi demogràfica

El  creixement  demogràfic  que  experimentarà  Terrassa  en  els  propers  anys  afectarà

directament la demanda d’escolarització obligatòria i postobligatòria. 
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Tots els nivells d’escolarització es veuran afectats, i especialment els que corresponen a

l’ensenyament  secundari  i  postobligatori  arran de l’augment significatiu  en  el  nombre

d’habitants d’edat jove. 

A banda del fet purament demogràfic, en els darrers anys s’ha produït un increment en

les taxes d’escolaritat dels majors de 16 anys. En concret, les taxes del tram de 16 a 17

anys se situen per sobre del 83% (conjunt de Catalunya), mentre que més d’un 28% de la

població catalana de 18 a 20 anys està cursant ensenyaments no universitaris.

En  l’horitzó  2033  es  preveu  un  augment de  la  població  en  edat  de  fer  estudis  de

secundària. El creixement més important en valor relatiu correspondrà a la població que

cursa les etapes d’ensenyament secundari  obligatori,  mentre que la  població en edat

escolar infantil disminuirà a causa de la caiguda en la natalitat i fecunditat dels darrers

anys, i recentment, encara més acusada a causa dels efectes negatius de la pandèmia

COVID-19. 

A  més,  cal  tenir  en  compte  la  importància  de  la  matrícula  viva  deguda  a  l’arribada

constant de nova ciutadania a Terrassa, que fa que tingui  un impacte considerable a

l’escolarització de la ciutat, amb la incorporació d’alumnes nous a tots els nivells durant el

curs vigent. 

El pes de l’alumnat matriculat a l’FPI a Terrassa ha augmentat respecte del curs anterior.

D’un 27,3% el  curs 2020-2021 ha passat  a representar  un 28,86% el  2021-2022, un

increment de gairebé 1,6 punts. 

Cal destacar que el creixement demogràfic anual de la població jove estarà per sobre del

global de la població terrassenca, que se situarà al voltant de l’1% anual. 

La intensitat de creixement de la població jove s’incrementarà especialment els propers

cursos 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026, fet que caldrà tenir en compte de

cara a la futura oferta formativa. 
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Si  es  fa  una  extrapolació  de  l’alumnat  matriculat  durant  el  curs  2021-2022  amb  la

població actual compresa entre els 16 i els 29 anys representa gairebé el 12,5% del total

de la població jove terrassenca. 

Si  s’aplica  aquest  mateix  percentatge  a  l’horitzó  2033  poden  haver-hi  unes  5.090

matriculacions a la formació professional, dada que suposa un increment en el nombre de

matriculacions del 23,81% respecte del curs 2021-2022. 

Finalment, cal destacar que un 50% de les matriculacions a l’FP a Terrassa no procedeix

de l’ESO i que cal considerar també la proporció de persones amb edats avançades (25

anys i més), les quals representen el 12,5% del total de les matriculacions de l’FP a la

comarca (curs 2020-2021) i un 10,65% a Terrassa (curs 2021-2022). Per tant, és una

reflexió  que  caldrà  fer  en  el  moment  d’aplicar  les  polítiques  públiques  i  les  accions

estratègiques de millora.

A mode d’exemple, a l’informe La crisi de la demanda de la formació professional a l’inici

del curs 2021-2022 (2022), de la Fundació Bofill, es proposa plantejar els criteris d’accés.

Concretament:

“Els criteris per accedir al grau superior s’haurien d’adaptar als temps actuals. Hem vist

que la reserva del 60% per a alumnes procedents de batxillerat, del 20% per a alumnes

procedents de proves d’accés i del 20% per als qui venen directament del grau mitjà no

funciona. La modificació necessària sembla que ja està en marxa.”

Consell de l’FP de Terrassa: encaix entre l’oferta i la demanda a la formació professional -sectors tèxtil i metall

10



2022 

Sector tèxtil 

Ocupacions  que  no  es  troben  /  Perfils  que  les  empreses  cerquen  i  no

troben:  

 Personal per cosir amb màquina de confecció (plana, triple arrossegament,

overlok, recobridora)

 Personal contramestre

o Personal operari de maquinària de filatura

 Personal teixidor

 Personal operari de maquinària de texturar

 Personal operari de tints

 Personal per a plegatge de peces i acabat

 Personal per a planxa

El perfil més demanat l’any 2021 és personal operari / manipulador tèxtil, entès com el

que realitza les funcions i tasques auxiliars i de suport  als processos de manipulació dels

teixits dins de la fàbrica.

Formació reglada que demanen les empreses per a aquests perfils:

 Sense estudis

 Graduat en ESO

 FP relacionada amb el sector tèxtil

 FP en mecànica/electromecànica per a l’ocupació de contramestre.

Pel que fa a les demandes empresarials del sector:

 Les  empreses  no  demanen  habitualment  formació  reglada,  perquè  prioritzen

persones  amb experiència  i/o  que  provinguin  del  sector  tèxtil,  i/o  de  l’entorn

industrial.

 A falta  d’experiència,  hi  ha  empreses  que  verbalitzen la  seva predisposició  a

inserir persones formades en el sector tèxtil (preferentment joves, perquè valoren

la motivació i perquè tenen necessitat de relleu generacional).
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Com  col·laboren  les  empreses  enquestades en  l’informe amb  l’FP  i  la

formació ocupacional

 Pràctiques (la majoria d’empreses contactades): es destaca la modalitat d’acollir

alumnat en pràctiques de certificats de professionalitat  impartits anualment per

Foment de Terrassa, especialitat tèxtil. Aquesta modalitat de formació d’oferta en

àrees prioritàries (FOAP) facilita la captació de talent de les empreses i la inserció

laboral de l’alumnat, evidenciada per alts índexs de contractació. 

 Tastets  d’ofici:  estades  breus  en  empreses  de  persones  en  cerca  de  feina  i

estudiants per a conèixer de primera mà el dia a dia de l’ofici.  

 Xerrades professionals: a les instal·lacions de Foment de Terrassa es realitzen

trobades  professionals  setmanalment,  per  apropar  el  mercat  de  treball  a  la

ciutadania de Terrassa. 

  Cap de les empreses manifesta haver col·laborat amb l’FP dual.   

Què  millorarien  les  empreses  enquestades  de  l’FP?  Quins  punts  febles

destaquen?

 Demanda  de  més  coneixement  del  mercat  de  treball  i  concepte  de  “treball”

(conscienciació d’allò que implica treballar, també a títol competencial).

 Demanda d’actualització dels programes formatius: coneixement del sector tèxtil

actualitzat,  introduint  de  forma  àgil  les  novetats  tecnològiques  i  de  nova

maquinària.

 Coneixement detallat de les funcions i tasques dels diferents perfils ocupacionals

del sector tèxtil, a partir de les necessitats reals detectades de les empreses.  

 Proximitat  amb  les  empreses  del  sector  (vincular  més  les  persones  amb  les

empreses, mitjançant accions que siguin tan pràctiques com sigui possible).

 Vocació i motivació per treballar al sector tèxtil.

 Esperit de relleu generacional i solucions per obtenir perfils qualificats.

 Nocions del funcionament pràctic de les maquinàries utilitzades per a cada àmbit i

per a cada procés (tint, filatura, teixit, acabat...).

 Interpretació de patrons (tant manuals com digitals).

 Coneixement en mostreig (demanat en el cas de les empreses de confecció).
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Les  empreses  entrevistades  manifesten  un  biaix  molt  rellevant  entre  les  seves

necessitats i la formació dels perfils, sobretot pel que fa al seu desconeixement específic

de  l’ofici  i  allò  que  impliquen  els  hàbits  del  treball  (rendiment,  esforç,  compliment

d’horaris, actitud, ganes de treballar,  el valor de la independència que genera treballar i

tenir ingressos propis...).

Aquest biaix no solament és visible quan parlem de temes actitudinals (com l’interès i  la

motivació). Es fa molt més evident en el moment en què les persones han de desplegar a

la feina tot allò que han après, perquè els manca molta informació  bàsica i necessària

per desenvolupar, fins i tot les tasques més senzilles del seu lloc de  treball.

Oferta d’FP relacionada amb el sector

El pla d’estudis i les competències professionals que s’adquireixen, recollides a l’oferta de
cicles formatius en la família tèxtil de Catalunya, consta de 6 graus:

 Grau mitjà de Confecció i Moda

 Grau mitjà de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils (FEPT)

 Grau mitjà de FEPT, perfil professional de Gèneres de Punt

 Grau superior de Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell

 Grau superior de Patronatge i Moda

 Grau superior de Vestuari a Mida d’Espectacles
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Resultats de l’enquesta al sector tèxtil

Sobre 39 empreses enquestades

Mida de l’empresa enquestada segons la plantilla

 38% empresa petita (de 10 a 49 persones)

 39% empresa mitjana (de 50 a 249 persones)

 23% microempresa (de 0 a 9 persones)

 0% empresa gran (més de 250 treballadors)

Perfil dels treballadors i de les treballadores

 Personal transversal (26%) 

 Personal específic del sector (74%), dels quals:

 en l’àmbit de la producció (66%) 

 fora de l’àmbit de la producció (34%) 

Necessitats de personal

 59% d’empreses amb necessitats de personal

o 96% manifesta tenir dificultats per a la incorporació de personal

o 4% manifesta no tenir dificultats per a la incorporació de personal

 41%  d’empreses que manifesten no tenir necessitats de personal

Tipus de personal que costa incorporar

 82% personal específic del sector

 18% d’empreses amb problemes per a incorporar personal específic i transversal

 No  s’observen  empreses  amb  dificultats  per  incorporar  només  personal

transversal. 

Dificultats a l’hora de trobar personal, segons les empreses

(resposta múltiple)

 És molt difícil trobar personal específic del sector del tèxtil: 86%

 És  molt  difícil  trobar  personal específic  del  sector  del  tèxtil,  especialment  de

l’àmbit de producció: 86%

 El personal que trobem no te la formació que requereix el lloc de treball: 68%

 En general,  el  personal no vol  treballar  en el  sector  tèxtil  perquè  no  el  troba

atractiu: 59%

Consell de l’FP de Terrassa: encaix entre l’oferta i la demanda a la formació professional -sectors tèxtil i metall

14



2022 

 És molt difícil trobar personal (en general): 9%

 És molt difícil trobar personal transversal: 4,5% 

Altres motius

 Desconeixement de la maquinària específica del sector i de l’empresa. 

 Salaris baixos. 

 Dificultats per cobrir torns de nit i de cap de setmana.

 Poca estabilitat del personal (“ens duren quatre dies”).

 Les empreses interpreten falta d’actitud per part dels candidats i candidates joves

i, segons les entrevistes, una mirada a curt termini, quan al tèxtil s’ofereixen feines

que tenen un recorregut llarg.

Incorporació de treballadors i treballadores els últims 12 mesos

 El 50% de les empreses ha incorporat entre 1 i 3 persones l’últim any.

 El 18% de les empreses ha incorporat entre 4 i 6 persones l’últim any.

 El 8% de les empreses ha incorporat entre 7 i 10 persones l’últim any.

 El 3% de les empreses ha incorporat més de 10 persones l’últim any.

 El 21% de les empreses no ha incorporat personal l’últim any. 

Motius de la incorporació de treballadors i treballadores

 Canvis a l’organització: 2%

 Substitució de personal: 45%

 Relleu generacional: 30%

 Creixement de l’empresa: 23%

Marxa de personal a altres empreses del sector

 El 78% de les empreses no ha sofert la marxa de personal 

 El 19% de les empreses ha sofert la marxa d’1 a 3 persones 

 El 3% de les empreses ha sofert la marxa de 4 a 6 persones

Jubilació de treballadors i treballadores a 12 mesos vista

 El 61% de les empreses ha sofert la jubilació d’1 a 3 persones l’últim any.

 El 39% de les empreses no ha sofert la jubilació de cap treballador o treballadora

l’últim any.
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Ocupacions de les persones jubilades

 El 63% desenvolupava ocupacions específiques del sector tèxtil de l’àmbit de la

producció.

 El 22%, ocupacions específiques del sector.

 El 15%, ocupacions transversals.

Previsions de l’evolució de l’empresa a 5 anys vista

 El 51% de les empreses preveu créixer els pròxims 5 anys.

 El 31% de les empreses preveu estabilitat els pròxims 5 anys.

 El 26% de les empreses preveu incertesa els pròxims 5 anys.

 El 2% de les empreses preveu decréixer els pròxims 5 anys.

Previsions de jubilacions a les empreses a 5 anys vista

 Previsió entre 1 i 3 persones: 62%

 Entre 4 i 6 persones: 23%

 No preveuen cap jubilació els pròxims 5 anys: 15 %

Ocupacions dels treballadors i treballadores susceptibles de jubilació

 52% ocupacions específiques del sector tèxtil de l’àmbit de la producció

 30% ocupacions específiques del sector

 18% ocupacions transversals
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DAFO  amb  indicadors  d’anàlisi  i  seguiment

procedents  dels  resultats  de  les  enquestes  i

entrevistes realitzades: sector tèxtil

Amenaces

De tipus quantitatiu

Dificultat per a cobrir  vacants en perfils específics. Dificultats per a trobar treballadors

especialitzats, amb ofici (82% de les empreses contactades).

 Nombre molt elevat d’empreses del sector en situació de relleu generacional i, per

tant, amb necessitat de contractar personal (85% d’empreses contactades).

 Gran volum d’empreses del sector ja han jubilat personal el darrer any (61% de

les empreses contactades).

 Gairebé la totalitat de les empreses del sector tèxtil tindran jubilacions en la seva

plantilla en els propers 5 anys (85% de les empreses contactades).

 La  gran  majoria  de  jubilacions  s’han  produït  o  es  produiran  en  treballadors

altament qualificats i especialitzats, principalment en l’àmbit de producció.

De tipus qualitatiu

 Fuga de treballadors a la competència: les empreses es fan mal entre elles, per

una competència mal entesa (en un percentatge elevat de respostes d’empreses).

 Baix prestigi social del món industrial en general (comentari molt present en les

entrevistes amb responsables d’empresa).

 Relleu d’especialistes molt  complicat,  sovint  per  la  llargada dels  processos de

formació i d’adaptació als llocs de treball (en un percentatge elevat de respostes

d’empreses). 

Fortaleses

De tipus quantitatiu

 Gairebé la  totalitat  d’empreses del  sector  tèxtil  es  caracteritzen  per  processos

altament especialitzats i de control de qualitat exigents.

 Les empreses que han contractat, ho han fet a un nombre entre 1 i 3 persones per

empresa (50% de les empreses contactades).
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De tipus qualitatiu

 Teixit empresarial estable i potent: nombroses empreses i sòlides (la descripció

del sector així ho certifica).

 Sector amb futur (comentari molt  present en les entrevistes amb responsables

d’empresa). 

 Llocs de treball estables (la descripció del sector així ho certifica).

Debilitats

De tipus quantitatiu

 En  el  nostre  territori  el  sector  del  tèxtil  es  compon  d’empresa  micro,  petita  i

mitjana. La gran empresa hi té un paper nul (el 0% de les empreses contactades).

 La pràctica totalitat de les empreses té dificultats per incorporar personal (96% de

les empreses contactades).

De tipus qualitatiu

 Dificultats per trobar especialistes, que en la majoria de casos no sorgeixen de

l’FP, atès que cal el procés de formació interna específic de cada centre de treball

(comentari molt present en les entrevistes amb responsables d’empresa).

 Dificultats  de  lligam  entre  FP  i  empreses:  realitat  de  l’empresa  i  realitat  dels

centres formatius molt  distants (en maquinària,  especialment).  (Comentari molt

present en les entrevistes amb responsables d’empresa).

 Dificultats de lligam entre FP i empreses: oferta d’FP insuficient (comentari molt

present en les entrevistes amb responsables d’empresa).

 Dificultats  de  lligam  entre  FP  dual  i  empreses:  processos  molt  específics

(comentari molt present en les entrevistes amb responsables d’empresa).  

 Dificultats de lligam entre pràctiques d’FP i empreses:  necessitat  d’interlocució

única (comentari molt present en les entrevistes amb responsables d’empresa).

 Dificultats de lligam entre FP i empreses: desconnexió dels docents de la realitat

empresarial  (comentari  molt  present  en  les  entrevistes  amb  responsables

d’empresa).

 Captació  de  talent:  en  molts  casos,  cal  formació  interna  per  adaptar-se  els

processos productius de cada empresa,  que acostumen a ser  processos lents

(comentari molt present en les entrevistes amb responsables d’empresa).

 Canals de captació de talent inexistents o poc coordinats (comentari molt present

en les entrevistes amb responsables d’empresa).
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 Salaris més baixos que en altres sectors (la comparativa entre sectors d’activitat

així ho certifica). 

 Condicions laborals dures en alguns llocs de treball, especialment de l’àmbit de la

producció (la descripció del sector així ho certifica).

Oportunitats

De tipus quantitatiu

 El  sector  tèxtil  té  una  previsió  de  creixement,  però  també  amb  un  alt  grau

d’incertesa al respecte (un 41% de les empreses contactades preveu créixer i un

31% veu una situació estable per al seu futur).

 La gran majoria de les persones que treballen al sector tèxtil són especialistes en

el sector (el 74% de les empreses contactades així ho manifesten).

 Més de la meitat  de les persones que treballen en aquest sector  realitzen les

seves funcions en l’àmbit de producció (el 66% de les empreses contactades així

ho manifesten).

 Una àmplia majoria de les empreses del sector tenen necessitat de personal (el

59% de les empreses contactades).

 Elevat nombre de contractacions de personal el darrer any al sector tèxtil (79% de

les empreses contactades).

De tipus qualitatiu

 Aposta del sector per la tecnologia: robotització, digitalització et altri (la descripció

del sector així ho certifica).

 Gran  recorregut  de  l’FP  dual  i  de  les  pràctiques  de  l’FP  convencional

(desconeixement en alt grau per part de les empreses).

 Gran recorregut de la nova llei d’FP (desconeixement en alt grau per part de les

empreses).

 Gran recorregut de la formació ocupacional (desconeixement en alt grau per part

de les empreses).

 Impuls de l’orientació professional cap al sector, reforç de les science, technology,

engineering and mathematics (STEM), en general (comentari molt present en les

entrevistes amb responsables d’empresa).

 Foment de la captació d’aprenents (comentari molt present en les entrevistes amb

responsables d’empresa).

 Possibilitat de donar a conèixer les potencialitats del sector: fires, exposicions, etc.

Consell de l’FP de Terrassa: encaix entre l’oferta i la demanda a la formació professional -sectors tèxtil i metall

19



2022 

 Impuls  de  beques  per  treballar  en  el  sector  (comentari  molt  present  en  les

entrevistes amb responsables d’empresa).

Conclusions del sector tèxtil

Tres eixos d’actuació principal

Orientació-sensibilització FP 

Descripció  

Ha d’arribar més informació als possibles candidats i  candidates sobre l’actualitat  del

sector,  perquè  encara es  té  una  visió  esbiaixada i  molt  antiga  de les  tasques  a les

empreses del tèxtil.  

Hi ha una alta rotació: el 45% de les noves incorporacions són per substitució d’altres

treballadors. 

Objectius  

Potenciació des dels centres educatius de les visites a fàbriques, portes obertes i fires. 

Potenciació del relleu generacional a partir de l’FP dual.

Sensibilització empresarial sobre l’FP dual. 

Promoció  d’FPI  especialitzada  del  sector,  amb  programes  ajustats  a  les  necessitats

empresarials i amb pràctiques a l’empresa.  

Promoció d’FO i FPI especialitzada/específica del sector, amb programes ajustats a les

necessitats empresarials i amb pràctiques a l’empresa. 

Aposta per la producció pròpia: retorn de part de la producció que s’havia externalitzat

arran de la globalització.  

Accions  

Pla d’orientació a partir de l’ESO, amb informació del sector, potencialitats, oficis, etc. 

Creació de tallers d’oficis del tèxtil (fer fil, fer estampació de roba, tall, tintatge, etc.) per a

experimentar com era el procés en els seus inicis i com ha evolucionat amb la introducció

de les noves tecnologies.

Pla de reorientació per  a persones adultes provinents  d’altres sectors  per  tal  que es

puguin incorporar al sector tèxtil. 

Promoció de formació ocupacional específica del sector, amb programes ajustats a les

necessitats empresarials i amb pràctiques en l’empresa.
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Creació d’una borsa de treball específica del sector amb accions vinculades a l’ocupació

de qualitat: prospecció, anàlisi dels llocs de treball, adaptació a l’oferta i demanda amb

orientació a la persona i assessorament a les empreses, processos de selecció a mida i

seguiment de la contractació.  

Disseny d’un programa d’especialització per  a  alumnes que hagin finalitzat  CFGM en

Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils, a desenvolupar junt amb l’INS Terrassa

(centre que actualment realitza aquest cicle a Terrassa, i únic en el Vallès Occidental). 

Disseny  d’un  programa  d’especialització  per  a  alumnes  que  hagin  finalitzat  un  grau

universitari d’Enginyeria Mecànica, a fi que es puguin especialitzar en el sector tèxtil.   

Conscienciació empresarial sobre l’FP dual i la formació dual ocupacional. 

Sensibilització empresarial sobre canals de cerca de talent. 

Actualització del professorat – Pla d’estades del professorat a les empreses  

Centres integrats de formació professional

Descripció 

 Hi ha una part de la indústria més tecnològica que ha de definir quines són les

seves necessitats formatives i dissenyar cursos de formació a mida, atès que no

són les formacions reglades que hi ha al sector.

 Les empreses s’han d’implicar més en la formació del personal  (pràctiques, FP

dual, FP dual ocupacional i disseny de cursos d’especialització).  

 Els centres de formació, en la mesura del possible (donada la gran diversitat del

sector),  han  d’adaptar  els  ensenyaments  a  les  noves  formes  de  producció  i

maquinària existent.  

Objectius  

 Millorar l’encaix d’horaris entre el centre d’FP dual i l’empresa. 

 Potenciar la dual,  els cursos d’especialització i la creació d’un centre integrat del

sector tèxtil que ajudin a construir aquest camí.  

Accions  

 Promoure la formació dual i el  Programa de mentoria amb  personal del sector

específic  per  guiar  en  la  definició  d’interessos i  objectius  de l’alumnat,  en els

sectors diana. 

 Més pràctica laboral i acompanyament en el procés. 

 Actualització de la maquinària dels centres formatius.  

 CFGM i CFGS: potenciació de la teleformació.  
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 Flexibilització  dels  programes  formatius  tipus  “Forma  i  insereix”  (terminis

d’execució, terminis de sol·licitud, obligatorietat de contractació...) 

 Reformulació de les hores de formació  en el  centre de treball  (FCT),  sobretot

quant a durada, per augmentar-ne la utilitat per a les empreses.  

 Establiment  de  canals  de  comunicació  estables  entre  el  món  empresarial  i

l’Administració per a ajustar l’oferta formativa a les necessitats industrials.   

Estratègia sectorial

Descripció 
Al sector tèxtil (en general) li manca una definició clara de cap a on vol anar i de quina

manera vol competir i posicionar-se en el mercat. Aquest fet comporta que la seva lluita

sigui en preus i això determina que les condicions de treball no siguin gens atractives, ni

pel que fa a sous ni a horaris. Amb aquest punt de partida és molt difícil trobar persones

que vulguin fer la seva trajectòria laboral en aquest sector.   

Objectius 
 Millorar els salaris.

 Donar a conèixer la professió entre els i les joves.

Accions  

 Pacte de salaris al sector per fer-lo més atractiu. 

 Recol·locació  laboral  i  reorientació  professional  de  perfils  de  sectors  amb

tendència descendent d’ocupació cap al sector tèxtil.

 Formacions de reskilling i upskilling per a la capacitació professional de personal

en  procés  de  reciclatge  per  a  la  realització  de  noves  tasques  de  producció

impactades pel procés de digitalització i noves tecnologies. 

 Assistència  tècnica  per  confeccionar  plans  de carrera  a  empresa  a  mida  que

vetllin  pel  desenvolupament  formatiu  i  competencial  de  l’alumnat,  i  facin  més

atractives les oportunitats en el sector del tèxtil.   

 Potenciació  de  l’àmbit  actitudinal  en  els  plans  de  formació:  habilitats  socials,

motivació vers la feina, compromís professional, etc.

 Polítiques de comunicació d’impacte.

 Participació de les empreses tèxtils en els programes d’orientació.

 Xerrades professionals en què les empreses expliquen perfils, la formació exigida

i les sortides professionals. 

Consell de l’FP de Terrassa: encaix entre l’oferta i la demanda a la formació professional -sectors tèxtil i metall

22



2022 

Sector metall 

Perfils que les empreses cerquen i no troben  

 Personal soldador

 Personal  operari  centre  mecanització  (Fresadora  de  Control  Numèric

Computeritzat i torn manual)

 Personal de manteniment industrial

 Personal instal·lador (electricista, clima, fotovoltaiques)

 Personal instal·lador d’automatismes

 Personal operari de torn i fresa

 Personal  de  programació  de  Controladors  Lògics  Programables  (PLC) (robots

industrials i mecanismes automatitzats)

Formació reglada que demanen les empreses per a aquests perfils

Les empreses estan especialment interessades, per aquest ordre, en:

 Experiència. Es busquen operaris i operaries amb categoria d’oficial, ja que per la

tipologia d’empresa del  nostre territori  la  companyia no pot dedicar recursos a

formació i necessita que l’operari o operària sigui productiu des de l’inici de la

seva contractació.

 Formació específica. Formació en la maquinària que utilitza l’empresa, com:

o La mecanització. Torn Fanuc, Fagor, llenguatge de programació i ofici com

a torner  o tornera manual  per  a  la  realització  de  peces  específiques  i

prototips. 

o La soldadura.  Diferents tipologies de soldadura – fil  continu,  MIG/MAG,

TIG, oxiacetilènica, etc. 

o I en general,  formació transversal en instal·lacions en xarxes elèctriques i

clima, així com  instal·lacions d’energies renovables.

Formació del sector, especialment operari industrial en mecanització:

o CFGM  i  CFGS  per  a  la  introducció  dels  centres  de  mecanitzat

computeritzats soldadura i instal·lador electricista, climatització i fontaneria

i instal·lacions elèctriques i automàtiques.
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Formació  que  actualment  fan  aquests  perfils,  per  ordre  d’interès  de  les
empreses,  segons  la  prospecció  de  mercat  realitzada  i,  molt  important,
depenent de l’activitat concreta de l’empresa

Les empreses dedicades a la mecanització estan principalment interessades en CFGM

dual de Mecanització i CFGS de Mecanització.

Les empreses dedicades a  estructures metàl·liques i caldereria estan principalment

interessades en CFGM de Soldadura.

Anàlisi de la col·laboració amb FP i FO

Modalitat en què col·laboren

 Pràctiques. Acollir alumnes en pràctiques integrades en formacions específiques

del  metall.  Es  destaquen  les  modalitats  impartides  a  Foment  de  Terrassa,

especialitats formatives d’instal·lacions elèctriques i clima, que s’emmarquen en el

conveni del metall.  

Especialment FP dual i/o soldadura. Valoren especialment l’actitud de l’alumnat, la

predisposició  cap  a  l’aprenentatge  i  el  coneixement  i  la  disposició  vers  les

condicions  de  la  feina.  També  que  l’alumnat  conegui  la  duresa,  les  habilitats

manuals, circumstàncies de producció, etc.  

Tastets d’ofici. Algunes empreses han mostrat predisposició a realitzar algun tipus

de col·laboració en aquest  format,  així  com en xerrades o visites a les  seves

instal·lacions.

Què en millorarien o punts febles

 El coneixement de la professió que ha de tenir  l’alumnat  (hores que s’hi han de

dedicar,  condicions del  dia a dia,  duresa de la  feina,  utilització de maquinària

especialitzada, etc.).

 Actitud. Aquest ha estat el factor determinant perquè alguns  i algunes alumnes

que van realitzar  cursos  de formació  en  el  sector  encara estiguin  treballant  a

l’empresa. 

 Contacte i seguiment amb els centres formatius. Han mostrat interès en l’FP dual,

però  molts  informen  que  contacten  amb  els  centres  interessant-se  a  acollir

alumnat i per norma general no en tenen resposta i/o seguiment.

 Formació  de  grau  superior.  Necessitat  de  més  oferta  de  grau  superior  de

l’especialitat de mecanització: per l’evolució professional dels i les alumnes i per

l’evolució de la tecnologia als centres de treball.
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Oferta d’FP relacionada amb el sector  

 CFGM dual Mecanització 

 Soldadura Oxigas i Soldadura MIG/MAG (CP2) 

 Operacions Auxiliars de Fabricació Mecànica 

 Mecanitzat per Arrencament de Ferritja (Control Numèric-CNC) (CP2) 

 Disseny de Peces Mecàniques i Impressió de Prototips en 3D (Sòlidworks) 

 PFI Auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal·lacions Electrotècniques 

Resultats enquesta sector metall

Mida de l’empresa segons el nombre de treballadors i treballadores

 59%  empresa petita (de 10 a 49 persones)

 18% empresa mitjana (de 50 a 249 persones) 

 17% microempresa (de 0 a 9 persones)

 6% gran empresa (més de 250 persones)

Personal de caràcter transversal i de caràcter específic

 67%  específics del sector 

 33%  transversals 

Personal específic del sector: àmbit producció i àmbit no producció

 57%  en l’àmbit de la producció

 43%  fora de l’àmbit de la producció 

Necessitats de personal

 62% empreses amb necessitats de personal 

 38% empreses manifesten no tenir necessitats de personal

Dificultats per incorporar personal

 90% d’empreses amb dificultats per a la incorporació de personal

o 84% amb dificultats per a la incorporació de personal específic del sector

o 16% amb dificultat per incorporar tant personal específic com transversal

o No  s’observen  empreses  amb  dificultats  per  incorporar  personal

transversal.

 10% d’empreses sense dificultats per a la incorporació de personal
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Dificultats per trobar personal (respostes múltiples)

 És molt difícil trobar personal específic dins de l’àmbit de producció: 79%

 És molt difícil trobar personal específic del sector metall: 58%

 El personal que trobem no te la formació que requereix el lloc de treball: 47%

 En general, no volen treballar en el sector del metall perquè no el troben atractiu:

32%

 No sabem quins canals podem utilitzar per a trobar personal específic del sector

metall: 16%

 És molt difícil trobar personal (en general): 16%

Altres motius

 Dificultats  per  a  ocupacions  específiques:  calderers,  soldadors,  frigoristes,

electricistes i muntadors de maquinària.

 Subsector de l’automoció poc atractiu, actualment.

 Dificultats per trobar personal amb idiomes.

 Manca d’actitud, motivació i ganes d’aprendre de molts candidats i candidates.

 Dificultat per trobar personal amb experiència.

 Dèficit de pràctiques en les formacions: entre la teoria i la pràctica hi ha un salt

molt important.

 Pretensions econòmiques inabastables en el cas dels operaris. .

Incorporació de personal els últims 12 mesos

 El 52% de les empreses ha incorporat entre 1 i 3 persones l’últim any.

 El 15% de les empreses ha incorporat entre 4 i 6 persones l’últim any.

 El 12% de les empreses ha incorporat més de 10 persones l’últim any.

 El 3% de les empreses ha incorporat entre 7 i 10 persones l’últim any.

 El 18% de les empreses no ha incorporat personal l’últim any.

Motius de la incorporació de treballadors

 Augment de la producció: 3%

 Substitució d’altre personal: 51%

 Creixement de l’empresa: 35%

 Relleu generacional: 11%
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Marxa de personal a altres empreses del sector

 El 58% ha sofert la marxa d’1 a 3 persones a altres empreses del sector.

 El 9% ha sofert la marxa de 4 a 6 persones a d’altres empreses del sector.

 El 33% no ha sofert la marxa de personal a d’altres empreses del sector.

Jubilació de treballadors i treballadores

 El 36% de les empreses ha sofert la jubilació d’1 a 3 persones l’últim any.

 El 3% de les empreses ha sofert la jubilació de 4 a 6 persones l’últim any.

 El 61% de les empreses no ha sofert la jubilació de personal l’últim any.

Ocupacions del personal jubilat

 El 71% del personal jubilat desenvolupava ocupacions específiques del sector del

metall de l’àmbit de la producció.

 El 19% del personal jubilat desenvolupava ocupacions específiques del sector.

 El 10% del personal jubilat desenvolupava ocupacions transversals.

Previsions de l’evolució de l’empresa

 El 58% de les empreses preveu créixer els propers 5 anys.

 El 24% de les empreses preveu estabilitat els propers 5 anys.

 El 15% de les empreses preveu incertesa els propers 5 anys.

 El 3% de les empreses preveu decréixer els propers 5 anys.

Previsions de jubilacions a 5 anys vista

 El 46% preveu la jubilació d’entre 1 i 3 persones els pròxims 5 anys.

 El 9% preveu la jubilació d’entre 4 i 6 persones els pròxims 5 anys.

 El 6% preveu la jubilació de més de 10 persones els pròxims 5 anys.

 El 39% no preveu la jubilació de cap treballador o treballadora els pròxims 5 anys.

Ocupacions del personal susceptibles de jubilació

 El 59% desenvolupa ocupacions específiques del sector del metall de l’àmbit de la

producció.

 El 23% desenvolupa ocupacions específiques del sector.

 El 18% desenvolupa ocupacions transversals.
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DAFO  amb  indicadors  d’anàlisi  i  seguiment

procedents  dels  resultats  de  les  enquestes  i

entrevistes: sector del metall 

Amenaces

De tipus quantitatiu

 Dificultat per a cobrir vacants en perfils específics. Dificultats per trobar personal

especialitzat, amb ofici (84% de les empreses contactades).

 Nombre elevat d’empreses del sector en situació de relleu generacional i, per tant,

amb necessitat de contractar personal (61% d’empreses contactades).

 Rellevant volum d’empreses del sector ja ha jubilat personal el darrer any (39% de

les empreses contactades).

 Gran volum d’empreses  del  sector  tindrà jubilacions  a  la  seva plantilla  en  els

propers 5 anys (61% de les empreses contactades).

 La  majoria  de  jubilacions  s’han  produït  o  es  produiran  en  personal altament

qualificats i especialitzats, principalment en l’àmbit de producció.

De tipus qualitatiu

 Fuga de personal a la competència: les empreses es fan mal entre elles, per una

competència mal entesa (en un percentatge elevat de respostes d’empreses).

 Baix prestigi social del món industrial en general (comentari molt present en les

entrevistes amb responsables d’empresa).

 Relleu d’especialistes molt  complicat,  sovint  per  la  llargada dels  processos de

formació i d’adaptació als llocs de treball (en un percentatge elevat de respostes

d’empreses). 

Fortaleses
De tipus quantitatiu

 Gairebé la totalitat empreses del sector del metall es caracteritzen per processos

altament especialitzats i de control de qualitat exigents.

 Les empreses que han contractat, ho han fet a un nombre entre 1 i 3 persones per

empresa (52% de les empreses contactades).

De tipus qualitatiu

 Teixit empresarial estable i potent: nombroses empreses i sòlides (la descripció

del sector així ho certifica).
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 Sector amb futur (comentari molt  present en les entrevistes amb responsables

d’empresa).

 Llocs de treball estables (la descripció del sector així ho certifica).

 Salaris més alts que en altres sectors  (la descripció del sector així ho certifica).

 Condicions laborals dures en alguns llocs de treball, especialment de l’àmbit de la

producció (la descripció del sector així ho certifica).

Debilitats
De tipus quantitatiu

 En el nostre territori el sector es compon d’empresa micro, petita i mitjana (76%

de les empreses contactades). 

 Una àmplia majoria de les empreses té dificultats per incorporar personal (62% de

les empreses contactades).

De tipus qualitatiu

 Dificultats per trobar especialistes, que en la majoria de casos no sorgeixen de

l’FP, atès que cal el procés específic de formació interna de cada centre de treball

(comentari molt present en les entrevistes amb responsables d’empresa).

 Dificultats de lligam entre FP i empreses: la realitat de l’empresa i la realitat dels

centres  formatius  són  molt  distants  (en maquinària,  especialment).  (Comentari

molt present en les entrevistes amb responsables d’empresa).

 Dificultats de lligam entre FP i empreses: oferta d’FP insuficient (comentari molt

present en les entrevistes amb responsables d’empresa).

 Dificultats  de  lligam  entre  FP  dual  i  les  empreses:  processos  molt  específics

(comentari molt present en les entrevistes amb responsables d’empresa).  

 Dificultats  de  lligam  entre  pràctiques  FP  i  empreses:  necessitat  d’interlocució

única (comentari molt present en les entrevistes amb responsables d’empresa).

 Dificultats de lligam entre FP i empreses: desconnexió dels docents de la realitat

empresarial  (comentari  molt  present  en  les  entrevistes  amb  responsables

d’empresa).

 Captació  de  talent:  en  molts  casos,  cal  formació  interna  per  adaptar-se  als

processos productius de cada empresa,  que acostumen a ser  processos lents

(comentari molt present en les entrevistes amb responsables d’empresa).

 Canals de captació de talent inexistents o poc coordinats (comentari molt present

en les entrevistes amb responsables d’empresa).
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Oportunitats
De tipus quantitatiu

 Previsió de creixement notable (Un 58% de les empreses contactades així  ho

preveuen).

 Una rellevant majoria de les persones que treballen en el sector són especialistes

(67% de les empreses contactades així ho manifesten).

 Més de la meitat de les persones que treballen en el sector realitzen les seves

funcions  en  l’àmbit  de  producció  (57%  de  les  empreses  contactades  així  ho

manifesten).

 Una àmplia majoria de les empreses del sector tenen necessitat de personal (62%

de les empreses contactades).

 Elevat nombre de contractacions de personal el darrer any (82% de les empreses

contactades).

De tipus qualitatiu

 Sector amb futur (comentari molt  present en les entrevistes amb responsables

d’empresa). 

 Aposta del sector per la tecnologia: robotització, digitalització et altri (la descripció

del sector així ho certifica).

 Gran  recorregut  de  l’FP  dual  i  de  les  pràctiques  de  l’FP  convencional

(desconeixement en alt grau per part de les empreses).

 Gran recorregut de la nova llei FP (desconeixement en alt grau per part de les

empreses).

 Gran recorregut de la formació ocupacional (desconeixement en alt grau per part

de les empreses).

 Impuls de l’orientació professional cap al sector, reforç de les STEM, en general

(comentari molt present en les entrevistes amb responsables d’empresa).

 Foment de la captació d’aprenents (comentari molt present en les entrevistes amb

responsables d’empresa).

 Possibilitat de donar a conèixer les potencialitats del sector: fires, exposicions, etc.

 Impuls  de  beques  per  treballar  en  el  sector  (comentari  molt  present  en  les

entrevistes amb responsables d’empresa).
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Conclusions del sector metall

Tres eixos d’actuació principal

Orientació i sensibilització cap a la formació professional

Descripció  

Actualment, hi ha una manca d’interès en el sector del metall (falta de vocació industrial)

i, en general, en tots els sectors de la indústria. Tanmateix, a Terrassa, és el subsector

industrial més important, amb més nombre de persones assalariades (3.700 treballadors)

i  centres  de  cotització  (300  empreses  ubicades  a  Terrassa).  El  personal  del  metall

representa el 36% dels treballadors i treballadores en la indústria i el 3% del global del

personal de tots els sectors econòmics. Pel que fa a les empreses del metall, suposen el

45% de la  indústria i  el  15% del  global.  A més,  el  sector  del  metall  està format  per

empreses que disposen de sous i  horaris  atractius.  Per tant, en aquest  cas,  s’hauria

d’incrementar el coneixement del que són avui en dia les tasques de les persones que

treballen en aquest sector. Degut a aquesta manca d’interès i desconeixement del mercat

laboral i de les condicions de treball per part del jovent, hi ha una manca de personal en

tots els perfils professionals d’aquestes cadenes de valor, especialment en la producció.

A més, s’hi afegeix una manca de relleu generacional. Així doncs, actualment, existeix

una  dificultat  per  trobar  perfils  qualificats  que  encaixin  amb  les  necessitats  de  les

empreses. Les empreses, en general, creuen en l’FP dual, però reclamen que tingui més

hores de pràctiques, quan en realitat haurien d’augmentar la seva implicació en aquest

tipus de formació i  el  seu coneixement d’altres alternatives,  com podria ser  l’FP dual

ocupacional (que suposa un “contracte de formació en alternança”). L’Administració ha

d’esmerçar  esforços  a  fer  campanyes  explicatives  de  totes  les  possibilitats  de  què

disposen les empreses i d’establir canals de comunicació àgils i directes.   

Objectius  

 Potenciar  l’orientació  vocacional  per  promoure  vocacions  industrials.  Crear

vocacions  industrials  per  fer  més  atractiu  el  sector  i  solucionar  la  manca

d’experiència i formació en els perfils qualificats demandats.

 Millorar la imatge dels oficis. Potenciar l’FP dual. 

 Millorar l’orientació pel que fa a famílies industrials.   
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Accions

 Donar  a  conèixer  les  condicions  de  treball  del  sector,  perquè  hi  ha  molt

desconeixement al respecte i una visió antiquada de com és en l’actualitat. 

 Pla de reorientació per a persones adultes provinents d’altres sectors per tal que

es puguin incorporar al sector del metall.

 Augment de la col·laboració entre empreses i gremis amb centres formatius.

 Campanyes  específiques  entre  les  empreses  perquè  coneguin  la  formació

professional dual i la incorporin a la seva estructura de funcionament.

 Conscienciació empresarial sobre l’FP dual i la formació dual ocupacional.

 Sensibilització empresarial sobre canals de cerca de talent.

 Actualització del professorat.

 Formació  complementària  al  professorat  en el  mercat  de  treball  i  vinculada  a

empreses perquè pugui transmetre orientació laboral en base a les necessitats

reals de les empreses.

 Pla d’estades del professorat a les empreses per conèixer millor el funcionament,

la maquinària actual que s’hi utilitza, els processos...

 Promoció de formació ocupacional específica del sector, amb programes ajustats

a les necessitats empresarials i amb pràctiques a l’empresa.

 Promoció  de  la  formació  ocupacional  específica  del  sector,  amb  programes

ajustats a les necessitats empresarials i amb pràctiques a l’empresa (formació a

mida).

 Millora de l’orientació pel que fa a famílies industrials augmentant la col·laboració

entre empreses i  gremis amb els centres formatius, oferint  xerrades i  visites a

empreses i organitzant estands actius a la Fira Terrassa Tria Futur.

 Realització de xerrades informatives de mercat de treball a les escoles i instituts, i

visites informatives a instal·lacions de les empreses. 

 Pla d’orientació a partir de l’ESO, amb informació del sector, potencialitats, oficis,

etc.  

 Aprofitament de l’oportunitat de l’ús intensiu de les TIC al sector per fer-ho més

atractiu al jovent.

Centres integrats de formació professional

Descripció

Detectem un desconeixement del sistema formatiu per part de les empreses. 
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Hi ha una desconnexió entre els centres formatius i el teixit productiu del metall. 

Les empreses del sector consideren que hi ha un gap molt gran entre la formació teòrica i

la formació pràctica dels alumnes que van a les seves empreses.

També creuen que les hores de FCT són insuficients i/o de curta durada.

S’han detectat  les següents mancances i/o necessitats:

 Manca de comunicació eficaç i eficient entre empresa i formació (principalment,

en els continguts).

 Manca d’assessorament a l’empresa en formació, contractació i ajuts.

 Manca  d’assessorament  als  centres  educatius  en  continguts  adequats  a  les

necessitats canviants de l’empresa.

 Necessitat de la figura de l’aprenent per donar resposta a l’empresa amb el perfil

que s’ajusta a les seves necessitats.  

Objectius

 Ajustar l’oferta formativa a les necessitats industrials. Saber el què necessiten les

empreses  (en  relació  amb  els  coneixements)  dels  nou  personal  i  ajustar  la

formació  que  s’està  impartint  als  centres,  principalment  respecte  a  les  noves

tecnologies.

 Millorar l’equilibri entre les hores de teoria i les de pràctiques aula/empresa.

 Connectar  l’empresa amb els  centres  educatius.  Millorar  la  comunicació  entre

empreses i centres de formació (interlocució única). 

Accions

 Creació d’un centre integrat d’FP de la família de fabricació mecànica.

 Reformulació i augment de les hores de FCT per augmentar-ne la utilitat per a les

empreses.

 Flexibilització  dels  programes  formatius  tipus  “Forma  i  insereix”  (terminis

d’execució, terminis de sol·licitud, obligatorietat de contractació...).

 Establiment  de  canals  de  comunicació  estables  entre  el  món  empresarial  i

l’Administració per ajustar l’oferta formativa a les necessitats industrials.

Competències personals i laborals.

Descripció

Un  problema  important  que  apareix  recurrentment,  i  que  no  té  a  veure  amb  els

coneixements  és  l’actitudinal.  S’ha  de  treballar  per  millorar  aquest  aspecte  i  s’ha
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d’estudiar la figura que seria l’encarregada, als centres d’ensenyament, d’aquesta millora

tant col·lectivament com individualment.

Tenint en compte que l’edat de les persones que comencen estudis del metall cada cop

és més alta, els centres haurien d’adaptar els currículums a aquesta circumstància.

Objectius

 Millorar la formació en idiomes.

 Millorar  la  formació  en  habilitats  personals  i  laborals  -les  “soft  skills”-  dins  el

currículum ordinari de formació a l’FP.  

Accions

Potenciar l’àmbit actitudinal en els plans de formació: habilitats socials, motivació vers la

feina, compromís professional, etc.

Potenciar l’àmbit de llengües en els plans de formació.
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ANNEXOS

-  Informe:  ENCAIX  OFERTA  I  DEMANDA  FP

TERRASSA  

https://participa.terrassa.cat/rails/active_storage/blobs/

eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBakE4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX

2lkIn19--aa31b5eb48babb3e8efd199df0cd9e043dd646c0/

Informe_Encaix_FP_Empresa_textil_metall.pdf

- Infografia: Informe encaix FP amb sectors tèxtil i

metal·lúrgic

https://participa.terrassa.cat/rails/active_storage/blobs/

eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBakk4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2

lkIn19--a5493a8f639cc52db60a318fbe55a61447dddb2c/

Infografia_estudi_Encaix_FP_textil_metall.pdf
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