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Prop de la meitat de graduats cobren entre 900 i 1.200 euros
Malgrat la crisi, mantenen l'alta inserció laboral
La crisi econòmica afecta els estudiants d'ensenyaments professionals, però molt menys que la
resta de joves. Això és el que s'extreu dels resultats de l'estudi d'inserció laboral que elabora el
Departament d'Educació i el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya. Fins i tot, en època
de vaques magres, un percentatge important de graduats aconsegueix no ser mileurista. Sego
ns l'anàlisi de la inserció laboral dels alumnes graduats al 2009, més d'un 20% té un sou
superior als 1.200 euros, especialment si el títol correspon a un grau superior
. No obstant això, prop de la meitat d'estudiants (un 46%) cobren entre 900 i 1.200 euros. A
l'informe es mostra com a major formació, el salari és més alt. Així, els alumnes dels
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) –l'esglaó més baix dels ensenyaments
professionals– són els que cobren els pitjors sous: un 70% no percep més de 900 euros.

Ocupació de qualitat

Pel que fa a l'atur, l'estudi evidencia que la crisi també afecta els graduats, però menys que a la
resta de població. Si entre joves de 16 a 24 anys (la franja d'edat majoritària en els
ensenyaments professionals) l'atur és del 40%, els graduats que busquen feina no
superen el 13%
. A més, aconsegueixen una ocupació de més qualitat, ja
que tripliquen els contractes indefinits respecte a la resta de població. Tot i aquests resultats,
durant la presentació ahir de l'estudi, Josep Francí, director general d'Ensenyaments
Professionals del Departament d'Educació, va destacar que s'han de continuar introduint més
millores en aquest tipus d'estudis per, entre d'altres, aconseguir atreure més estudiants i per
augmentar l'índex d'alumnes que completen els estudis. A més, segons Francí, cal flexibilitzar
el sistema per adaptar aquests estudis a les necessitats de les empreses.
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En aquest sentit, un altre informe sobre els ensenyaments professionals, elaborat pel Consell
Superior d'Avaluació del Sistema Educativa, ha detectat la falta de connexió entre el currículum
d'aquests estudis i les demandes de professionals a la petita empresa catalana.

LA FRASE
"A més de lluitar contra l'atur, hem de lluitar per l'ocupació i, en aquest àmbit, l'FP és
una peça clau"

Ernest Maragall - CONSELLER D'EDUCACIÓ

6 mesos després d'obtenir el títol només un 11,8% dels graduats d'FP del curs 2008-2009
estava a l'atur.

20% de major inserció laboral aconsegueixen els graduats mitjans d'FP respecte als que
només tenen l'ESO.
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