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Un 46% dels
graduats d’FP
troben feina
en nou mesos

a L’estudi d’inserció laboral de la formació professional
confirma el repunt de l’ocupació a Els titulats en cicles

formatius tenen una taxa d’atur molt inferior a la resta
Raül Garcia i Aranzueque
BARCELONA

el percentatge de graduats
que treballen (32,89%) i
que estudien i treballen
(13,69%), i, paral·lelament, ha baixat el tant per
cent dels que continuen
els estudis (39,42% contra
el 42,88% de l’estudi anterior). Els últims anys havia augmentat molt el
nombre de joves que, en
vista de la falta d’oportunitats laborals, van reprendre els estudis, i ara que
l’activitat econòmica revifa es troben en millors
condicions per trobar feina. L’any 2013 va representar un punt d’inflexió
en aquesta tendència.
En el cantó negatiu hi
ha la creixent proporció de
graduats que en els últims
anys tenen un contracte
temporal. Així, el percentatge de titulats en grau
superior que tenien un
contracte indefinit ha caigut del 43,52% del 2008 al
30,84 del 2014, mentre
que els contractes temporals han passat del 50,54%
al 58,57%. Arcarons atribueix l’augment de la temporalitat a la davallada de
l’ocupació submergida. ■
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“Els centres d’FP
són un motor de
formació, innovació
i d’inserció laboral”
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punts percentuals ha
augmentat respecte de l’any
2013 l’índex de graduats
en FP que troben feina.
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per cent dels graduats d’FP
dual troben feina, 13 punts
més que la resta de titulats
de la formació professional.
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La formació professional
s’està consolidant com
una de les vies més efectives dels joves per trobar
feina en un moment en
què, tot i la incipient recuperació en l’ocupació, la
taxa d’atur juvenil està
encara en el 46,65% de la
població que busca feina.
Així ho demostra l’estudi
Inserció laboral dels ensenyaments professionals
2015, fet públic ahir, que
revela que un 46,58% dels
graduats en cicles formatius de grau mitjà i superior troba feina entre sis i
nou mesos després de titular-se, cinc punts més
que l’any passat.
Les dades, compreses
en l’estudi elaborat pel
Departament d’Ensenyament i el Consell General
de les Cambres Oficials de
Comerç de Catalunya, situen la taxa d’atur dels
graduats en FP per sota de
la mitjana de Catalunya.
Així, un 13,03% dels titulats de cicles de grau superior i un 14,90% de grau

mitjà busquen feina, un
percentatge sensiblement
inferior al 20% d’aturats
de la població activa de Catalunya i molt per sota del
45,65% d’índex d’aturats
entre 16 i 24 anys.
El director general de
Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial, Melcior
Arcarons, es va felicitar
pel fet que les dades d’inserció laboral del 2014
confirmen el “repunt” de
quatre dècimes de l’any
passat, la qual cosa consolida una tendència positiva. “La formació professional és una de les millors opcions per trobar
feina”, va remarcar el president del Consell de
Cambres, Miquel Valls.
Arcarons va destacar
que l’índex d’inserció laboral augmenta amb l’edat
del graduat i que hi ha una
relació directa entre les
possibilitats de trobar feina i el nivell de formació.
Les dades de l’enquesta a
27.668 graduats del curs
2013/14 mostren com,
per primer cop en els últims anys, ha augmentat
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