Mesa de la formació pel treball
del Vallès Occidental
Acord número 2

PER LA CONTINUÏTAT D’ALTA PRIORITAT AL VALLÈS OCCIDENTAL DE L’ESPECIALITAT
DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A LA CONVOCATÒRIA FOAP 2019 I PER UN CANVI
EN LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE LA FOAP
La Mesa de la formació pel treball del Vallès Occidental és un instrument de concertació i
cooperació amb la capacitat i voluntat de proposar millores i canvis en relació el sistema de la
formació professional a la comarca. En formen part els agents socials i econòmics del territori,
el conjunt d’ajuntaments que desenvolupen serveis de formació i els tres consells per a la
formació existents. Els Ajuntaments de Rubí, Sabadell i Terrassa en tenen el rol d’entitats
impulsores.
Al setembre del 2017, en la seva presentació pública, es va prendre l’acord Propostes per
millorar la formació per l’ocupació al Vallès Occidental, que posava de manifest la necessitat
urgent de realitzar un canvi estructural de model i demanava incidir i participar en la procés
de priorització i atorgament de les especialitats formatives que s’ofereixen.
La convocatòria de Formació d’Oferta en Àmbits Prioritaris (FOAP) concentra el pes més
important i és el recurs estructurador de la formació per l’ocupació amb gairebé 7 milions
d’euros atorgats l’any 2017: el 69% dels fons destinats a la formació per l’ocupació i el 20%
del total de les polítiques actives d’ocupació de la comarca. Els centres homologats amb oferta
atorgada suposaven 134 especialitats de certificats de professionalitat: 56 de nivell 3, 51 de
nivell 2 i 27 de nivell 1. En paral·lel, s’executen un volum molt destacat de cursos a través de
diferents programes d’ocupació que també atorga el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Enguany, com a les darreres convocatòries de la FOAP, el procés de priorització ha seguit el
procediment d’assignació de puntuacions segons tres indicadors: mercat de treball (15 punts),
valor afegit de les especialitats (10 punts) i valor estratègic de les especialitats (10 punts). Amb
un mínim de 10 punts i un màxim de 35.
Reunida la Mesa de la formació pel treball del Vallès Occidental el passat 21 de març de 2019,
malgrat el poc termini disponible per a la valoració del procés de priorització de la
convocatòria, manifesta:
1. Reiterar la necessitat d’activar les propostes ja realitzades en el document d’acord
Propostes per millorar la formació per l’ocupació al Vallès Occidental i presentat en
diferents ocasions al SOC que, es concreta, en dues línies generals:
a. Modificar el procés actual de priorització i atorgament de les especialitats
formatives.
b. Incentivar i participar d’un canvi estructural del model de gestió de la formació
ocupacional.
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2. Demanar en el marc de la priorització de la convocatòria 2019 de FOAP que l’especialitat
formativa Docència de la formació professional per a l’ocupació (SSCE0110) sigui
considerada d’alta prioritat i es pugui impartir en els centres homologats i no només en
els CIFO.
La justificació d’aquesta demanda rau en els següents aspectes:
a. Necessitat de disposar de professionals amb competències vinculades al Certificat
de professionalitat (CP) SSCE0110 amb alta dificultat de reclutament per manca del
compliment de requisits que exigeixen els CP, en coneixements didàctics i
metodològics.
b. Necessitat de reciclatge i millora competencial de les persones professionals de
formació ocupacional que actualment imparteixen cursos.
c. Alta demanda per part d’alumnat gràcies a l’alta inserció existent, ja que el propi
centre col·laborador té demanda d’aquest perfil professional.
d. Foment d’itineraris d’inserció on es treballa la capitalització de la competència
tècnica, transferint-la a alternatives professionals com a docents.
e. Diversificar la disponibilitat de l’oferta existent per possibilitar el disseny
d’itineraris formatius modulars, que permeten desenvolupar la formació
prolongada en el temps adaptant-se als horaris laborals.
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