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El 67% d’alumnat que ha superat els Programes de 
Qualificació Professional Inicial finançats des de 
l’Ajuntament de Barcelona s’ha reincorporat al 
sistema educatiu o ha trobat feina 
 

» Des del curs escolar 2012-13, el govern de la ciuta t impulsa el “Pla 16-19: Programa 
de recuperació acadèmica d’alumnat de 16 a 19 anys per promoure la seva 
qualificació i inserció laboral”, dins del marc de les accions municipals de lluita 
contra el fracàs escolar i l’abandonament escolar p rematur 

» L’Ajuntament de Barcelona treballa a través d’aques t Pla per impulsar programes de 
segones oportunitats als nois i noies de la ciutat que no han pogut obtenir el títol de 
graduat en Educació Secundària Obligatòria 

» Aquest curs 2014-15, com a novetat, s’implanten els  Programes de Formació i 
Inserció que substitueixen els Programes de Qualifi cació Professional (PQPI), 
suprimits arran de l’aprovació de la LOMCE 

  
Un total de 435 joves de Barcelona s’han pogut reincorporar durant aquest mandat al sistema 
educatiu o han trobat feina després d’aprovar durant els dos últims cursos escolars algun dels 
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) que ha impulsat i cofinançat l’Ajuntament 
de Barcelona, dins la mesura de Govern Pla 16-19. Per tant, durant els cursos escolars 2012-
13 i 2013-14 dins la Mesura de Govern Pla 16-19, un 67,23% de l’alumnat que va superar un 
PQPI va aconseguir retornar al sistema educatiu  cursant un cicle formatiu de grau mig o es van 
inserir al mercat laboral. 
 
Aquests PQPI compten amb el suport de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, l’Institut 
Municipal de Serveis Socials i la Regidoria de Comerç, Consum i Mercats, i es coordinen i 
gestionen des de la Fundació BCN Formació Professional. 
 
Durant el curs 2012-13, un total de 178 alumnes dels 343 que van superar algun PQPI dels 
finançats per l’Ajuntament de Barcelona van retornar al sistema educatiu reglat o van trobar 
feina gràcies a haver cursat aquests programes. En concret, 142 van donar continuïtat a la 
seva formació i 36 es va incorporar al mercat laboral. Això suposa un 51,89% de l’alumnat que 
va realitzar aquests cursos. 
  
Aquests PQPI es van cursar a través de 7 centres educatius i 11 entitats socials de la ciutat, i 
corresponien a 10 famílies professionals diferents (entre d’altres, hostaleria, comerç, 
manteniment de vehicles lleugers, fabricació mecànica o instal·lacions electrotècniques).  
 
El passat curs escolar 2013-14, un total de 257 alumnes dels 344 que van superar algun 
d’aquests PQPI van retornar al sistema educatiu reglat o van trobar feina. D’aquests, 206 van 
continuar amb els estudis i 51 van entrar al mercat laboral. Això suposa un  74,7% de l’alumnat 
que va realitzar algun PQPI finançat des de l’Ajuntament de Barcelona.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
www.bcn.cat/media  

Durant el passat curs, es van oferir un total de  13 especialitats professionals diferents, que es 
van desenvolupar a 8 centres educatius i 14 entitats socials,   
 
En total, l’Ajuntament de Barcelona ha invertit 2.072.000 euros dins del marc del desplegament 
del Pla 16-19, que complementa a la ciutat altres iniciatives per pal·liar el fracàs escolar 
conjuntament amb les que impulsa el Consorci d’Educació de Barcelona.  
 
 
Curs 2014-15: Programes de Formació i Inserció 
Aquest curs escolar 2014-15, dins del marc d’afavorir l’èxit escolar a la ciutat i d’oferir des del 
govern municipal una segona oportunitat als nois i noies que no han pogut graduar-se de 
l’ESO, s’ofereixen des de l’Ajuntament de Barcelona nous Programes de Formació i Inserció, 
que substitueixen als antics PQPI, suprimits a partir de l’aprovació de la LOMCE.  
 
S’han signat en aquest sentit convenis de col·laboració, com els cursos anteriors, amb un total 
de 7 centres educatius i 12 entitats de serveis socials de la ciutat que desenvolupen durant 
aquest curs diferents PFI de 10 perfils professionals diferents (manteniment d’equips 
informàtics, imatge personal, hoteleria i cuina, comerç, fontaneria, manteniment de vehicles 
lleugers, activitats d’oficina, fabricació mecànica, vendes, oficina i atenció al públic i 
instal·lacions electrotècniques en edificis ).  
 
Aquests programes ofereixen als joves d’entre 16 i 21 anys desocupats (fins ara els PQPI 
s’oferien també per a nois i noies de 16 a 25 anys), que no hagin graduat en l’ESO, una segona 
oportunitat per reincorporar-se al sistema educatiu i prosseguir estudis de formació 
professional, evitant l’abandonament escolar prematur, i que alhora els permetrà assolir les 
competències professionals d’una qualificació de nivell 1 del Catàleg de qualificacions 
professionals per poder accedir al mercat de treball amb més possibilitats d’obtenir una 
ocupació qualificada i duradora.   
 
Una altra novetat d’aquest curs 2014-15, per part de l’Ajuntament de Barcelona, és el 
cofinançament també de cursos previs als nous Programes de Formació i Inserció (abans 
PQPI) que, en aquest moment, es desenvolupen a través de 7 entitats socials. Una vegada 
superat el curs, els nois i noies podran fer una altra especialitat o incorporar-se a un PFI el curs 
següent o, si sorgeix alguna oportunitat, incorporar-se al mercat de treball. La gran majoria 
d’aquests nois i noies tenen un alt risc d’exclusió i marginació social i, des del govern municipal, 
a través d’aquests cursos professionalitzadors, es busca intentar resoldre aquesta situació 
concreta, a través dels cursos i la feina d’orientació que ofereixen durant aquest curs les 7 
entitats socials. 
 


