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Més bon sou, més indefinits
La principal via per trobar feina per part de les
persones graduades en ensenyaments professionals són les pràctiques que fan a les empreses, segons l’estudi Inserció laboral dels
ensenyaments professionals a Girona 2016. En
segon lloc hi ha les pròpies xarxes personals.
Pel que fa al sou, la majoria dels graduats de FP
cobra entre 900 i 1.200 euros en la seva primera
feina, una xifra que està per sobre de la mitjana;
i el 25 % té contracte indefinit, quan la mitjana a
les nostres comarques és del 5 %.

pep duixans

a crisi ha servit per prendre consciència de la
importància de la formació com a eina contra l’atur. En aquest context, els estudis de
formació professional són una garantia per
a la inserció laboral, que arriba al 50 % de les persones que es graduen en cicles formatius. Aquesta és la idea que es va posar de manifest
el dia que es va presentar, a la Cambra
de Comerç de Girona, l’informe Inserció
laboral dels ensenyaments professionals
a Girona 2016, elaborat amb el Departament d’Ensenyament. És la desena edició de l’estudi, de manera que
l’evolució de les dades, en plena crisi,
i l’anàlisi comparativa amb el conjunt
del mercat laboral permeten treure’n
conclusions interessants i, fins i tot, sorprenents. Per
exemple, que les persones graduades en formació
professional tenen un nivell d’ocupació superior a
la mitjana i millors condicions laborals; això vol dir
sous més alts en la seva primera feina i un percentatge més alt de contractes indefinits. L’estudi ajuda
a desmuntar els tòpics al voltant de l’FP i l’estigma
que ha envoltat aquests estudis durant molts anys.
No obstant això, hem d’acceptar que, encara ara, l’FP
es veu com la ventafocs dels estudis, quan la realitat
i les dades que l’acompanyen no justifiquen aquesta
percepció. La crisi i l’impacte que ha tingut entre els
joves han provocat una revifalla de l’FP i de la seva
consideració social. L’FP no és, no pot ser, una sortida
al fracàs escolar. Menystenir-la és no ser conscients
del seu paper per al bon funcionament de la nostra

economia i de la nostra societat. Les empreses necessiten professionals qualificats. Professionals que
coneguin l’ofici, en el més ampli i millor sentit de la
paraula, i en tota mena d’àmbits: activitats físiques,
comerç, arts gràfiques, energia, mecànica, hoteleria,
turisme, imatge personal, imatge i so, informàtica,
química, sanitat, medi ambient… Segur que cal treballar més per adaptar la formació a les necessitats
reals de les empreses, ja que els costa trobar determinats perfils professionals. A Catalunya, seguint el
model alemany, es va posar en marxa l’anomenada
formació professional dual, en la qual l’alumne alterna la formació acadèmica amb l’aprenentatge a les
empreses. Alguns han afirmat que es tracta de mà
d’obra barata i que hi ha mala praxi. Si és així, cal ser
més estrictes en els controls. I segurament la situació dels graduats en FP tampoc no és tan estupenda
com la que es desprèn de l’estudi citat. Però el que
no es pot posar en dubte és que com més formació,
menys atur.
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