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Les noves eines d’anàlisi de dades derivades del Big Data i els models d’Intel·ligència 
Artificial han demostrat el seu gran valor per ajudar en la presa de decisions i també 
per millorar l’eficiència i la transparència; obrint enormes possibilitats en la gestió, 
tant en el món empresarial com en l’àmbit de les polítiques públiques. Aquestes eines, 
juntament amb altres anàlisis qualitatives, faciliten la planificació, la coordinació entre 
els diferents organismes públics i l’adequació de la intervenció pública als problemes 
identificats.

Aquest document presenta el treball desenvolupat dins del projecte pilot “Big Data 
Formació Professional” on s’utilitzen tecnologies de Big Data i s’apliquen tècniques 
avançades de Ciència de Dades a l’àmbit de la Formació Professional, enfocat tant 
l’anàlisi de la Formació Professional Inicial (Titulacions de Tècnic i Tècnic Superior) 
com la Formació Professional per a l’Ocupació (Certificats de Professionalitat), 
proporcionant una visió holística d’aquesta intervenció pública.

Els ensenyaments de Formació Professional inicial (FP), tant de Grau Mitjà com 
de Grau Superior, són una opció accessible i d’alta qualitat que proporcionen una 
formació innovadora i flexible molt propera a la realitat social i empresarial. L’FP 
permet a l’alumnat adaptar-se a la diversificació de les tasques i diferents llocs  
de treball i al finalitzar-la, els facilita una inserció laboral satisfactòria en allò per al que 
l’alumnat s’ha format. Per això, se situa a l’FP com la via més ràpida i segura d’accedir 
a una primera feina.

La Formació Professional per a l’Ocupació s’adreça a persones en actiu o en situació 
d’atur. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a objectiu millorar 
la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral mitjançant la consecució, 
el perfeccionament i l’actualització de les competències professionals de les persones 
treballadores.

La Formació Professional Dual és una modalitat de l’FP Inicial que té com a objectiu 
recuperar la figura de l’aprenent i facilitar la relació entre les empreses i les persones 
qualificades que necessiten. El model col·laboratiu entre empresa i escola que 
representa la Formació Professional Dual permet recuperar aquesta figura amb molts 
avantatges, doncs l’alumnat s’incorpora al treball amb un bagatge de coneixements, 
directament relacionats amb el perfil professional de l’empresa. La formació Dual 
combina l’aprenentatge a l’empresa amb la formació acadèmica en un centre formatiu.

Aquest projecte pretén posar en valor la compartició de diferents fonts de dades  
i l’aplicació d’aquestes innovadores tecnologies  d’anàlisi de dades, i ha estat possible 
gràcies a la necessària col·laboració entre les administracions públiques competents 
en la matèria, així com altres entitats públiques i privades sensibilitzades en millorar 
la Formació Professional, que de forma desinteressada han participat en el projecte.

1. Introducció



1.1 Agraïments

Els representants del Consell Assessor del Big Data 
Center of Excellence (BDCoE) des d’on es va promoure 
la idea i que van continuar donant suport al projecte des 
del comitè de direcció:

Josep Lluís Cano (ESADE) 
Dani Marco (Generalitat) 
Antoni Dedeu i César Velasco (AQuAS) 
Marc Torrent (Eurecat) 
Frederic Udina (UPF)

Les persones i entitats que han patrocinat el projecte 
ja sigui econòmicament, amb la dedicació dels seus 
membres o amb la cessió de dades i que han participat a 
les diferents comissions:

• Departament d’Educació de la Generalitat: Melcior 
Arcarons, Estanislau Vidal-Folch, José Antonio Andrés 
Villena, Míriam Milán, Albert Pérez, Marta Massats, 
Sonia Mora, Julián del Amo, Vicent Pastor. 

• Departament de Polítiques Digitals i Administració 
Pública: Dani Marco, Ricard Faura.

• Departament d’Empresa i Coneixement: Manel 
Clavijo, Jordi Fontrodona.

• Servei Públic d’Ocupació de Catalunya: Josep 
Márquez, Laura Comellas.

• Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa): Paco 
Ramos, Lourdes Sugrañes, Àngels Santigosa, Teresa 
Udina.

Són moltes les persones i entitats que han participat en aquest projecte pilot, que no hauria estat possible sense la seva 
col·laboració. Volem agrair a tots ells la seva dedicació i, especialment, esmentar a:

A tots ells, moltes gràcies per fer possible aquest projecte. 

L’equip d’Eurecat: Daniel González, Cirus Iniesta, José Mena, Laura Portell i Marc Torrent.

• Consell Català de l’FP: Esther Fernández, Marta 
Fonseca, Adrià Trujillo.

• Fundació BCN Formació Professional: Neus Pons, 
Montse Blanes, Anna Punyet.

• Fundación Bertelsmann: Clara Bassols, Guillem 
Salvans, Marc de Semir, Alexia Carrasco.

• InfoJobs: Neus Margalló, Justine Devos, Judith 
Monmany.

• Equips de Digital Government Institute i Data & 
AI CoE d’everis: Juanjo López, Alex Fabra, Alberto 
Álvarez, David Iglesias, Mª del Mar Rodríguez, Sonia 
Taborcía, Sofía Gazo.

• UAB, Grupo EFI-Gipe: Pilar Pineda, Anna Ciraso.

L’equip de treball que ha desenvolupat la part tècnica, 
integrat per representants del grup EFI, everis i Eurecat.

Les persones expertes en formació que van classificar 
centenars d’anuncis identificant-ne les competències per 
a poder entrenar posteriorment el model:

• Eurecat: Ferran Lamarca, Yolanda Beltrán, Sílvia Pont, 
Joan Mas, Marc Torrent, Lurdes Burés, Mª Eugenia 
Fuenmayor, Santi Jáñez, Juanjo Martín.

• Escola Lacetània: Ivan Férez, Joaquim Pareja.

• Departament d’Educació: Julián del Amo.

• Professora de Grau Mitjà i Superior: Judith Tello.



1.2 Antecedents

1.3 Situació de partida

Al Juny de 2018 es va posar en marxa una iniciativa 
del Consell Assessor del Centre d’Excel·lència en 
Big Data  per tal impulsar, compartir i disseminar el 
coneixement i les bones pràctiques de l’àmbit del Big 
Data i la Ciència de les Dades a través de projectes pilots 
transformacionals i de gran impacte per la societat 
catalana. Implicant als principals actors d’un àmbit 
concret, aquesta iniciativa pretén crear un espai comú 
de treball on es demostrin els beneficis de compartir 
i establir diàlegs entorn a les dades, i aplicar aquestes 
innovadores tecnologies per aconseguir objectius 
comuns. Després de valorar diferents àmbits d’aplicació, 
els components del Consell Assessor van acordar definir 
i impulsar un projecte enfocat a l’àmbit de la formació 
professional.

Certament, el món laboral es troba sotmès a una pressió 
innovadora envers a les noves tecnologies que dificulta 
la previsió i planificació de les necessitats formatives 
futures d’una societat complexa i canviant on els llocs 
de treball es veuran fortament alterats per la irrupció 
de les noves tecnologies digitals, sensòrica, robòtica 
i indústria 4.0 en general. Davant la percepció de la 
manca d’un bon encaix entre l’ecosistema de la formació 
professional i el laboral es planteja la pregunta de si el 

Existeix demanda de perfils FP: 

• Des del món laboral i organismes (públics i privats) 
ja s’ha detectat i alertat de l’escassetat de tècnics 
amb FP per al sector industrial.

• El principal obstacle que els graduats assenyalen 
respecte a l’ocupació és la manca d’experiència.

Existeix oferta de formació en FP: 

• L’FP s’està convertint en la sortida per 
l’especialització i recol·locació de perfils amb títols 
universitaris, aturats i persones treballadores.

Els estudiants construeixen el seu projecte de vida personal i professional a partir dels interessos i necessitats, la realitat 
de l’entorn i els reptes de la societat. Per tal de garantir un bon acompanyament durant aquest procés tots els agents 
educatius, la família i els agents socials tenen una responsabilitat compartida amb l’orientació.

L’àmbit específic de la Formació Professional ha estat l’espai on històricament s’han format els professionals generant el 
teixit productiu per al desenvolupament del país. Tot i així, encara perdura l’estigma de ser la sortida educativa i entrada 
al món laborals per aquells joves que “no els agrada estudiar”.

En canvi la realitat fruit de l’estudi i les entrevistes amb diferents dels actors implicats en l’FP reflexa una situació 
diferent1:

1 Font: Entrevistes realitzades Juliol 2017; Informe inserció laboral dels ensenyaments professionals 2016 – Departament d’Educació i Consell General  
de Cambres de Catalunya

Big Data i la Intel·ligència Artificial podrien ajudar en 
un repte social com seria la previsió i planificació de les 
necessitats formatives futures. 

Per tal d’enfocar correctament el projecte i formular les 
qüestions adequades que siguin de veritable interès per a 
les institucions que s’ocupen de planificar els continguts 
de l’FP, es decideix dur a terme entrevistes prèvies amb 
persones expertes del Departament d’Educació de la 
Generalitat, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
Barcelona Activa, Fundació BCN Formació Professional, 
Fundación Bertelsmann, InfoJobs, Manpower i 
investigadors de la UAB i de la UPF.

Aquest projecte pilot requerirà compartir coneixement, 
establir diàlegs, consensuar definicions, cedir dades 
i aplicar tecnologia per un repte comú. Per tant, 
s’han identificat i involucrat diferents àrees d’Eurecat 
(Formació, Big Data & Data Science), everis i altres 
departaments de la Generalitat: Empresa i Coneixement, 
Polítiques Digitals i Administració Pública i el Consell 
Català de l’FP.

Amb el seu coneixement i col·laboració s’han definit els 
objectius i l’enfocament del projecte Big Data Formació 
Professional que s’expliquen a continuació.

• Les matriculacions d’FP i la inserció presenten una 
tendència creixent. Les matriculacions han passat de 
109.000 en el curs 2013-2014 fins a 120.000 en el 
curs 2017-2018.

Existeixen sortides professionals per als perfils FP: 

• Les escoles de formació professional especialitzades 
i/o amb programes formatius co-creats amb 
empreses (FP Dual) aconsegueixen gairebé una 
plena inserció dels estudiants.



1.4 Objectius generals del projecte

1. Caracterització de les dades de partida.

2. Anàlisi de les principals variables de l’FP Dual a 
Catalunya.

3. Evolució temporal de les competències de la 
demanda.

4. Comparació entre oferta educativa i demanda 
laboral en un o dos sectors concrets. Avaluació 
de l’impacte de l’evolució de la demanda en les 
matriculacions.

5. Adequació entre les funcions/capacitats requerides i 
el nivell d’estudis.

El primer gran objectiu d’aquest projecte és crear un espai comú de treball amb els principals actors de l’àmbit de l’FP 
i experts tecnològics. A través d’una metodologia de treball orientada a  interpretar i donar valor a les dades es volen 
desenvolupar els tres pilars de la iniciativa: la compartició de dades de les diferents entitats, la definició d’uns criteris 
i indicadors consensuats, i la utilització i configuració de tecnologies avançades i innovadores d’anàlisi de dades. Amb 
la incorporació d’aquestes metodologies i tècniques es dóna el primer pas i es vol facilitar que es trobi continuïtat per 
resoldre reptes presents i futurs.

Com a segon gran objectiu, el projecte vol  demostrar que el Big Data i l’analítica de dades poden aportar nou 
coneixement i ajudar a donar respostes basades en evidències a les qüestions principals que s’han anat conformant 
durant la preparació del treball i que han estat validades pels òrgans de govern del projecte. Són les següents:

Per tal d’estudiar aquestes i altres qüestions es planteja 
analitzar l’oferta formativa i de competències en 
Formació Professional i també dos portals d’ocupació 
rellevants (un d’àmbit públic i un d’àmbit privat). 

Aplicant models d’analítica de dades es persegueix 
poder validar les tècniques per l’estudi i extracció de 
valor per als actors principals implicats en Formació 
Professional; Administració Pública, Escoles de Formació 
Professional i Ocupacional, estudiants i empreses.



1.5 Àmbit del projecte

1. Quins són els Perfils més/menys demandats?

2. Quines són les Capacitats més/menys 
demandades?

3. Quina es la oferta educativa/demanda laboral a 
Nivell Territorial?

4. Quina ha estat l’Evolució Temporal de perfils, 
capacitats i oferta/demanda territorial?

Amb un caràcter demostratiu, l’estudi es circumscriu als 
àmbits següents: 

• Estudis d’ “Informàtica i Comunicació” i “Indústria 
4.0” suficientment representats tant des del punt de 
vista de l’oferta com de la demanda i que cobreixen 
dos dels sectors principals: indústria i serveis (a 
empreses).

• Competències tècniques, transversals i idiomàtiques, 
entenent com a competències tècniques aquelles 
que capaciten en el “saber fer” i competències 
transversals les que són necessàries pel “saber 
estar”. Font base: Diccionari de Competències clau 
de Barcelona Activa:  
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/
altres/diccionari.jsp

• Àmbit Territorial Català amb una granularitat a 
nivell de Comarca. S’ha considerat que el nivell 
d’agregació comarcal és l’idoni en quant a mobilitat 
de les persones i agregació de les dades.

• Horitzó temporal de les dades: 2013-2017

• Estudis d’FP Inicial, modalitat Dual i FP 
Ocupacional, que suposen la major part de les hores 
lectives realitzades.

Per tal de simplificar la complexitat tècnica i sense 
renunciar a aspectes rellevants sobre els objectius 
marcats s’han deixat fora de l’abast del projecte els 
següents punts:

• L’estudi no contempla l’anàlisi del temari ofert 
per cadascuna de les escoles i centres de formació 
ocupacional del territori. El nivell d’anàlisi 
serà el marcat oficialment pels plans d’estudi 
corresponents.

• La creació d’una eina de “web scrapping” per recollir 
informació dels portals web. Les dades d’origen 
sobre la demanda seran cedides pels portals origen 
(InfoJobs, SOC) per la seva explotació en el format 
pactat entre BDCoE i el propietari de la informació.

L’abast del present projecte és analitzar la informació del període 2013-2017 per identificar l’encaix a nivell de 
competència entre la demanda que publiquen les empreses als portals de treball i l’oferta formativa que s’imparteix als 
centres de Catalunya.

• El desplegament d’una solució en forma 
de producte que inclogui totes les famílies 
professionals, tot i que seria plantejable en una fase 
posterior.

1.5.1 Estudis FP Inicial

Persones expertes del Departament d’Educació han 
determinat que els estudis a considerar per a les 
Tecnologies de la Informació i Comunicacions (TICs) són 
els d’ “Informàtica i comunicació” i respecte a Indústria 
4.0 són “Electricitat i electrònica”, “Fabricació Mecànica” 
i “Instal·lació i manteniment“.

Per tal d’obtenir la taula que mostra les competències de 
cadascun dels estudis, cal accedir al lloc web de Gencat, 
arribant fins a la informació de cada estudi individual per 
a obtenir les competències: 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/
titolsloe/

1.5.2 Estudis FP Ocupacional

Els estudis de FP Ocupacional han estat seleccionats 
per persones expertes del Sistema Públic d’Ocupació 
de Catalunya (SOC). Els certificats de professionalitat 
pertanyents a les TIC són els de la família “Informàtica 
i comunicacions”, i corresponen a l’àrea professional 
de “Desenvolupament, comunicacions i sistemes 
telemàtics”. 

De la llista d’especialitats d’Indústria 4.0 proporcionades 
pel SOC s’han seleccionat 5 àrees professionals 
completes i una parcial (màquines electromecàniques), 
de la qual s’ha de mantenir l’especialitat industrial i 
eliminar les d’àmbit domèstic.

La informació corresponent a cadascun dels estudis 
esmentats anteriorment es pot trobar a: 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/
certificados_de_profesionalidad/informatica_
comunicaciones.html

Dins la informació detallada de cadascun dels estudis 
hi ha una fitxa en format PDF amb informació sobre les 
competències:

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/
certificados_de_profesionalidad/pdf/especialidades/
IFCT0109.pdf



2. Metodologia  
     de treball

2.1 Enfoc funcional

2.1.1 Extracció de la oferta 
publicada als portals web:

El propòsit d’aquesta capa és facilitar l’extracció i 
classificació de forma parcialment automàtica de la 
informació rellevant de l’oferta i la demanda disponible:

• Informació de contractació i demanda de llocs 
de treball dels portals web del SOC (feinaactiva.
gencat.cat) i generalistes amb més tràfic a Catalunya 
(InfoJobs)

• Oferta formativa d’FP Inicial disponible al territori 
a partir de la informació oficial publicada per la 
generalitat i Formació Ocupacional gestionada pel 
SOC.

El projecte es planteja crear una solució formada per 3 capes funcionals. La primera es centra en l’extracció de les dades i 
la seva preparació. La segona conté els models o algoritmes i els atributs pels quals han de ser analitzats per. Finalment els 
resultats es podran mostrar amb eines visuals que permetin filtrar i relacionar la informació.

• Informació sobre les unitats competencials dels 
estudis i construcció de la relació entre oferta i 
demanda amb el suport d’especialistes en l’àmbit 
educatiu.

2.1.2 Validació  
del contingut generat

El propòsit d’aquesta capa és facilitar la identificació 
de perfils, patrons i tendències a partir de les dades 
de l’oferta i la demanda mitjançant un procés 
d’aprenentatge supervisat i la validació del contingut 
generat per un equip mixt coneixedor de l’àmbit de l’FP i 
la tecnologia que s’organitzaran en comissions i grups de 
treball per la correcta interpretació dels resultats.



2.1.3 Publicació del contingut

El propòsit d’aquesta capa és posar a disposició del 
consorci els “insights” que facilitin la presa de decisions 
per la identificació dels gaps a per perfil, capacitats, 
àmbit territorial i evolució temporal.

• El projecte facilitarà mitjançant un portal web 
l’accés a les estadístiques, evolucions, indicadors, 
mapes i tendències de l’àmbit de la formació 
professional al territori.

• Un cop desenvolupat el projecte es presentarà un 
informe explicatiu de les tasques realitzades i quines 
eines s’han fet servir per la seva creació.

• Aquests dos resultats aportaran evidències útils als 
tècnics experts que treballen dins l’àmbit de l’FP i 
als responsables de selecció i gestió del talent en el 
món laboral.

• El projecte farà servir eines de Machine Learning 
per tal d’analitzar tot el volum de dades i identificar 
patrons.

• Aquesta facilitarà el procés de clustering, predicció i 
classificació i associació final de les dades de l’oferta 
i la demanda.

• Els patrons i les tendències detectades s’hauran 
de revisar per persones expertes i descartar falsos 
positius en l’aprenentatge per validar els ratis.

• Les dades validades permetran enriquir l’algoritme 
de classificació per l’autoaprenentatge.

2.2 Dades de l’Oferta Formativa

2.2.1 Alumnat d’FP Inicial

Les dades de l’alumnat d’FP inicial corresponen als 
estudiants matriculats i graduats en tots els estudis 
d’FP inicial. Inclou informació sobre l’edat i el gènere 
dels alumnes matriculats, l’estudi que han dut a terme, 
en quina comarca i municipi i la família d’estudi, entre 
d’altres.

Les dades s’han extret a través del web del Departament 
d’Educació: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/
estadistiques/estadistiques-ensenyament/ 

2.2.2 Alumnat d’FP  
en modalitat Dual 

Les dades d’FP en modalitat Dual corresponen a 4.302 
alumnes que van realitzar estada en empresa durant el 
curs 2016/2017 i han estat facilitades pel departament 
d’Educació de la Generalitat. Es disposa d’informació 
sobre la data d’inici i fi del conveni, any de naixement, 
gènere, comarca, estudis realitzats, tipus d’empresa i 
activitat econòmica (CCAE), entre d’altres. 

Totes les dades corresponents a l’oferta són anònimes i s’han tractat de forma agregada a nivell comarcal per assegurar 
que no hi ha cap possibilitat d’identificació de dades personals.

2.2.3 Alumnat d’FP Ocupacional 

Les dades d’FP Ocupacional han estat proporcionades 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. La sèrie de 
dades comença en el curs 2013/2014 i acaba a l’any 
2018, per tant, el curs 2018/2019 no està complert al no 
haver finalitzat en el moment d’obtenir les dades.

Les dades provenen de dos fitxers diferents que s’han 
combinat per a obtenir informació sobre: matriculats, 
graduats, estudi, família professional, especialitat, 
certificat professional, comarca, durada, data inici i fi, 
nacionalitat, gènere i tram d’edat, d’entre altres.



2.3 Dades de Demanda Laboral

2.4 Creació d’un Diccionari 
de Competències

2.3.3 InfoJobs

InfoJobs ha aportat les dades amb els anuncis de 
demanda d’ocupació publicades al portal durant 5 anys, 
entre  2013 i 2017. Es disposa d’un total de 1.016.505 
anuncis.

Els camps obtinguts són la data de publicació, el títol de 
l’oferta, la descripció de l’oferta, els requisits mínims, els 
coneixements necessaris, el departament, la durada del 
contracte, el nombre de places vacants, el codi postal, la 
població, la província, el país, la descripció del contracte, 
els estudis mínims, la descripció detallada del lloc de 
treball, el salari mínim, el salari màxim, la periodicitat 
de pagament, la categoria, la subcategoria, l’experiència 
mínima, la descripció de la jornada laboral i la descripció 
del nivell laboral. La comarca s’ha calculat a partir del 
camp de la població.

2.3.4 Feina Activa

Les dades del portal Feina Activa es composen d’un 
total de 101.224 anuncis i han estat facilitades pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya. El portal de Feina Activa 
agrupa anuncis de diferents fonts (DiBa, Infoempleo, 
Infofeina, Sicas, Spider, Feina Activa). 

Les dades tenen, entre altres, les següents variables: 
categoria, subcategoria, codi de localitat, localitat, estat, 
data de publicació, data de tancament, nombre de 
places vacants, candidats, relació contractual, durada 
del contracte, jornada laboral, salari mínim, salari 
màxim, nivell acadèmic, activitat econòmica, nombre 
de treballadors i indicador d’oferta per a persones amb 
discapacitat. A partir de la localitat s’ha pogut obtenir la 
comarca de l’anunci. Entre les variables subministrades 
no es troba la informació corresponent a la descripció 
de l’oferta, i per tant, aquests anuncis no s’han pogut 
analitzar al nivell de demanda  de competències.

2.3.1 Contractació

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha 
proporcionat les dades de contractació, on s’indica, per 
a cada comarca, el nombre de contractes mensuals per 
cada CNO (Classificació Nacional d’Ocupacions) i divisió 
econòmica corresponents al període entre 2013 i 2017. 

Els contractes s’han organitzat per cursos, des de 
setembre a agost de l’any següent, a partir de la 
informació dels contractes detallada mensualment. 
Donat que la comarca del Moianès no existia en els dos 
primers anys de l’estudi, s’ha dut a terme un procés 
d’extracció i reclassificació dels contractes de les zones 
que ara formen el Moianès.

2.3.2 Contractació efectiva

A causa de la importància i el gran impacte de la rotació, 
s’ha generat un nou indicador anomenat contractació 
efectiva, basat en les dades de contractació disponibles 
i eliminant els de durada igual o inferior a 1 mes i els 
de durada indeterminada perquè reflecteixen entrades 
a l’ocupació poc estables. La contractació efectiva té 
en compte la durada mitjana d’un contracte per a cada 
CNO (tipus d’ocupació) i la comarca. És important 
corregir l’efecte de la rotació per evitar uns valors de 
contractació molt elevats, especialment en determinades 
comarques o per determinats CNOs, on en realitat 
s’estan realitzant molts contractes, però de molt curta 
durada. 

Per calcular la contractació efectiva s’ha utilitzat la 
taxa de rotació laboral, que es publica en els informes 
anuals de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 
en combinació amb un estudi realitzat per Observatori 
d’Industria. Dels 10.869.416 contractes inicials, en 
quedaran només 5.037.470 contractes efectius un cop 
aplicat l’índex de rotació.

En el marc del projecte, s’ha creat un diccionari de competències que permet relacionar la contractació amb els estudis 
d’FP. A continuació s’explica com s’ha fet l’extracció i vinculació de les competències tècniques i transversals de les 
famílies i estudis de TIC i Indústria 4.0.



2.4.2 Competències  
de la Demanda 

Les competències tècniques de la demanda s’han extret 
dels anuncis de feina amb els models de Machine 
Learning que s’expliquen més endavant. 

Les competències transversals es basen en les paraules 
clau del Diccionari de Competències desenvolupat 
per Barcelona Activa. El diccionari consta de 21 
competències que es desglossen en 4 nivells 
d’assoliment i detalla les característiques personals 
relacionades de manera causal amb l’èxit en un lloc de 
treball determinat. Poden trobar-se en el següent enllaç:

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/altres/
diccionari.jsp

Les competències en idiomes s’obtenen dels anuncis de 
feina a partir d’un sistema de regles que identifica els 
idiomes requerits basant-se en paraules clau.

2.4.1 Competències  
de l’Oferta

Les competències de l’oferta es limiten a les 
competències tècniques i estan disponibles a la web de 
la Generalitat i del SEPE. El punt de partida per vincular 
les competències amb la contractació és una taula 
elaborada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que 
relaciona CNO i els estudis d’FP Ocupacional. Degut a 
que les competències són les mateixes pels estudis d’FP 
Inicial i FP Ocupacional, ha estat possible vincular CNO 
i estudis d’FP Inicial. En els casos en que un estudi d’FP 
inicial no hagi estat vinculat a cap CNO (hi ha casos en 
què no hi ha cap competència d’FP ocupacional que 
estigui en temari dels estudis d’FP inicial) s’ha realitzat 
un vincle manualment amb l’ajuda de persones expertes 
en el sistema educatiu del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.

Donat que les dades de Contractació incorporen el codi 
CNO, s’ha pogut relacionar cada contracte amb els 
estudis que proporcionen les capacitats necessàries.



3.1.2 Entrenament

Com a pas previ a l’aprenentatge, s’ha creat un cos 
d’entrenament que consistirà en un subconjunt 
d’anuncis de feina que han estat etiquetats pels 
persones expertes segons els estudis i les competències 
necessàries per cobrir la vacant.

S’ha desenvolupat una pàgina web que mostra 
la informació de l’anunci i sol·licita que l’usuari 
expert marqui les opcions d’estudi i competències 
corresponents que siguin aplicables a la demanda 
en qüestió. També s’ha requerit la seva opinió 
sobre si l’oferta publicada està demanant candidats 
sobrequalificats per a la posició que s’ofereix.

3.1.1 Model basat en regles

Per tal d’abordar les primeres tasques de classificació 
de llocs de treball segons si es requereix una habilitat 
de capacitació determinada o no, els experts/es de 
domini han identificat un conjunt de paraules clau que 
normalment s’associen amb una habilitat formativa 
determinada. 

Les tasques relacionades amb el processament de 
llenguatge natural (NLP) com ara la identificació de 
POS, NER, Lemmatització, Tokenization, i la comparació 
basada en regles s’han dut a terme utilitzant la biblioteca 
Spacy, que permet obtenir una primera selecció de 
competències. Agrupant aquestes competències 
s’etiqueten les famílies d’estudis relacionades amb cada 
anunci. El mateix enfocament s’utilitza per inferir altres 
necessitats dels llocs de treball, com el coneixement de 
llengües estrangeres o habilitats personals. 

L’objectiu d’aquest model basat en regles ha estat el pre-
filtrat de les dades d’anuncis per tal de facilitar la selecció 
d’aquests anuncis a incloure al procés d’etiquetat 
necessari per l’entrenament dels models de Machine 
Learning.

3. Models
El model de classificació dels anuncis consta de dues parts: un primer component basat en regles que serveix per realitzar 
un pre-filtrat dels anuncis en famílies i competències, i un segon model d’aprenentatge automàtic, que un cop entrenat 
amb un subconjunt d’anuncis, és capaç de classificar la resta d’anuncis i assignar les competències necessàries per cada 
lloc de treball. 

Fig. 3.  Pàgina d’etiquetatge de l’aplicació d’entrenament.



embeddings amb una capa LSTM més una capa densa, 
que mostra millors resultats de precisió. 

Com a resultat, el classificador de família d’estudis 
aconsegueix una precisió del 94,75% i la matriu de 
confusió que s’utilitza per analitzar el comportament de 
cada classificador respecte als falsos positius o negatius 
presenta precisions superiors al 80%.

Una vegada entrenats els models a partir de la mostra 
classificada pels usuaris experts, s’executa un procés 
d’etiquetatge automàtic sobre els 250.000 anuncis de 
TIC i indústria 4,0, seleccionats amb el classificador de 
la família. A continuació, s’utilitzen els 16 classificadors 
de competències TIC per als llocs de treball TIC i els 23 
de la Indústria 4,0 per etiquetar els anuncis de feina de 
cada família amb les competències requerides per al lloc 
de treball. 

3.1.4 Model de predicció de la 
sobrequalificació

La sobrequalificació fa referència a quan l’anunci descriu 
unes habilitats requerides, però sol·licita un perfil per 
sobre del que seria estrictament necessari.

De forma similar a la detecció de les habilitats 
contingudes a les demandes laborals, detectar la 
sobrequalificació de la demanda requereix tractar 
amb informació textual no estructurada. Es tracta 
d’un problema molt complex, on la subjectivitat de 
l’expert avaluador pot induir a la generació de dades o 
etiquetes amb soroll. En aquest treball s’ha seleccionat 
un model que estima la incertesa de les prediccions 
induïdes per aquestes dades sorolloses. Utilitzant una 
arquitectura que envolta el classificador inicialment 
proposat originalment, s’estén el model per obtenir tant 
la predicció com la variància associada a ella, tal com es 
mostra en el diagrama següent:

3.1.3 Model Deep Learning

Per superar les limitacions sobre generalització de les 
prediccions del model basat en regles s’ha desenvolupat 
un model d’aprenentatge profund capaç de generalitzar 
amb més precisió i obtenir millors resultats. El model 
seleccionat és un model de classificació que pertany 
a la família dels models supervisats, i per tant, 
requereix un conjunt de dades d’entrenament per 
al seu aprenentatge. Incorpora un classificador per a 
la predicció de famílies d’estudis, amb tres possibles 
valors (TIC, IND4.0, i altres) i un classificador per a la 
predicció de competències. Cada anunci de treball es 
classifica primer en una família i a continuació s’aplica 
un classificador a les competències. De tot el diccionari 
de competències, s’han analitzat aquelles competències 
amb suficient nombre d’anotacions, 16 per a les TIC i 30 
per a la IND 4.0.

La informació que alimenta els models és la descripció 
del lloc de treball i tots els atributs disponibles (nivell 
educatiu, requisits mínims, descripció del lloc de treball, 
titulació, coneixements previs...). Per tal de combatre 
la manca d’etiquetes positives per a algunes de les 
habilitats, s’han fet proves amb diferents combinacions 
d’aquests camps per construir diferents mostres del 
mateix treball etiquetat. També s’han combinat mostres 
obtingudes de l’eina d’etiquetatge amb algunes del 
model basat en regles per obtenir conjunts de dades 
equilibrats. 

S’utilitza una xarxa neuronal artificial, on la primera capa 
del model és una capa de vectorització (embedding) 
basada en un Word2vec pre-entrenat amb mil milions 
de paraules. Al promitjar els embeddings de les paraules 
incloses a la descripció del lloc de treball s’obté una 
representació latent de l’anunci. Aquesta representació 
latent és l’entrada per a una capa totalment connectada 
amb una activació de softmax, utilitzada per obtenir 
les probabilitats de cada classe predita. Per a alguns 
dels classificadors, s’han substituït les mitjanes dels 



3.1.5 Model d’identificació de competències transversals i idiomàtiques

Tant per a la detecció de competències transversals, com per a la detecció de competències idiomàtiques, es fa servir 
una aproximació basada en regles que analitzen el camp “requisits mínims” dels anuncis i les associen als seus respectius 
conceptes del diccionari de competències.

La detecció del tipus de paraula (o part de la parla) s’utilitza per identificar cada expressió i es puntua cada vegada que es 
compleix un dels criteris establerts, de manera que els anuncis que continguin més coincidències de regles obtindran una 
puntuació més alta.

El sistema de regles s’ha aplicat a les 9 llengües més demandades: castellà, català, anglès, francès, alemany, italià, 
portuguès, rus i xinès.

D’aquesta manera, s’ha pogut millorar el resultat de la classificació de la sobrequalificació, fent servir la incertesa 
calculada per elimina aquelles prediccions més incertes i centrar l’estudi de la sobrequalificació pels casos on tenim més 
confiança en el resultat obtingut.



4. Anàlisi i interpretació 
de les dades 

En aquest capítol es realitza un exercici d’anàlisi i interpretació de les dades i dels resultats, encaminats a respondre les 
preguntes inicials que s’han formulat com a part dels objectius.

4.1 Caracterització de les dades de partida

A continuació es mostra el nombre d’estudiants matriculats en el primer curs d’FP inicial en front a la població entre 
16-24 anys. Es detalla el valor per a cadascuna de les comarques durant el curs 2016-2017 que és el més recent dins del 
període d’estudi.

4. Anàlisi i interpretació 
    de les dades 

En general, es pot veure que les dues línies són molt coincidents, és a dir, les matriculacions en FP inicial estan 
directament relacionades amb l’interval de població de 16-24 anys en cada comarca. Destaquem que aquestes anàlisis 
comparatives s’han dut a terme sobre la població en aquest rang d’edat, ja que és on es situa la majoria d’estudiants d’FP 
(el 48% dels estudiants de primer curs tenen una edat de 18 a 22 anys).  

La gran oferta d’FP inicial existent al Barcelonès, amb més de 185.000 matrícules de primer any, explica l’impacte en 
comarques annexes com el Maresme, el Vallès Occidental o el Baix Llobregat que presenten alteracions per aquest motiu 
en alguns dels estudis.

Per tal d’analitzar el potencial de creixement de l’FP inicial es representa el percentatge de les matriculacions de primer 
curs en relació a la població de 16-24 anys. En el següent gràfic es mostren les dades de matriculació d’FP per comarca en 
termes percentuals respecte a la població entre 16 a 24 anys de cada regió.



El percentatge de matriculacions d’FP inicial en comparació amb el total de la població catalana en el rang d’edat 16-24 
és del 10%. Per sobre del 10% trobem les quatre capitals de província: al Barcelonès, el 12,7% de la població en aquesta 
franja està matriculada en cicles d’FP; al Tarragonès és el 14,1%; al Gironès, el 13,3%; i al Segrià, el 12,7%. 

A més de les comarques anteriors, altres comarques amb una població a la franja d’estudi per sobre dels 5.000 habitants 
i que presenten una elevada proporció de matrícules són el Baix Ebre amb el 14,5% i el Montsià, amb un 13,2%. 
Comarques que es troben en posicions destacades com l’Alta Ribagorça, el Pla d’Urgell, l’Alt Urgell, etc., tenen un nombre 
reduït d’estudiants d’FP Inicial i els percentatges estan fortament afectats per la població.

Un factor a tenir en compte és la mobilitat dels estudiants a causa dels estudis; Atès que en l’anàlisi duta a terme s’està 
calculant la proporció de la població resident en cada comarca, i els estudiants matriculats en instituts pertanyents a 
aquestes comarques. Basant-nos en la informació proporcionada per l’IDESCAT per al curs 2017-2018, s’observa que 
en comarques amb alt volum de matriculacions en FP inicial i a les capitals de província apareix un gran nombre de no 
residents que hi estudien. 

4.1.1 Tipologia d’empreses i contractació efectiva

S’ha analitzat quina és la contractació efectiva en cada província a nivell de divisió econòmica i el volum d’ocupats segons 
l’enquesta de població activa (EPA). Les dades d’ocupació per sector corresponen al quart trimestre de 2017. L’anàlisi 
s’ha abordat a nivell provincial i sectorial (agricultura, indústria, construcció i serveis), que és la màxima granularitat que 
ofereixen les dades de l’EPA..

El sector serveis té el percentatge més alt de persones ocupades a totes les províncies de Catalunya i contracta per sobre 
del nombre de treballadors ocupats que representa amb l’excepció de Lleida. Segueixen la indústria i la construcció, 
destacant també el sector agrari a Lleida i Tarragona. Per tant, els resultats encaixen amb el perfil sectorial de cada 
província, que ve donat pel nombre de treballadors empleats a cada sector econòmic. 

4.1.2 Contractació efectiva respecte al nombre de graduats

Per estudiar com és la caracterització geogràfica de la demanda d’ocupació, s’ha generat un gràfic que compara la 
contractació efectiva (calculada a partir de la contractació i aplicant un índex de rotació) i s’ha desplaçat un any respecte 
als estudiants graduats. Això significa que a l’eix vertical dret es mostren en taronja els estudiants graduats per cada curs 
acadèmic de 2013-2014 a 2015-2016 i a l’eix vertical esquerra es mostren en blau els contractes de treball efectius per al 
període següent, és a dir, desplaçats un any respecte a la graduació



S’observa que la contractació creix de forma constant, mentre que el nombre de graduats va declinar en el curs 2014-
2015. Aquest efecte és el mateix en les quatre capitals de província, tot i que el descens és més pronunciat al Gironès.

Per entendre la relació entre aquestes dues variables, cal considerar que en l’FP inicial, la resposta al creixement del mercat 
no pot ser immediata; sinó que pren com a mínim dos anys, que és el temps que triguen els estudiants en completar els 
seus estudis.

4.2 Anàlisi de les principals variables de l’FP Dual a Catalunya

Aquest capítol es centra en l’anàlisi de l’FP inicial en modalitat dual pel curs 2016-2017. El pes relatiu de l’FP Dual a cada 
comarca encara és baix tal i com es mostra en la distribució percentual dels estudiants que estan cursant l’FP en modalitat 
dual en comparació amb el total per comarca (on 100% és el nombre total d’estudiants matriculats en FP, dual i no-dual, a 
Catalunya).



Ripollès, Baix Empordà o Garrotxa són exemples de comarques amb poca població (pocs alumnes) però amb una 
indústria que aposta per l’FP en modalitat Dual. El mateix succeeix pel segment següent on trobem el Priorat, Alt 
Penedès, Alt Camp, Noguera o Berguedà que se situen a prop del 20% de Dual. Amb valors entre el 15% i el 10% 
destaquem el Vallès Occidental, Tarragonès, o Urgell molt marcats per la implantació industrial.

Comarques amb alt potencial de creixement per l’FP Dual serien Vallès Oriental, Maresme, Gironès, o Barcelonès; on 
la concentració de matriculats en FP Dual és baixa respecte al nombre d’estudiants totals d’FP. Altres comarques més 
petites com Conca de Barberà apareixen en blanc perquè tan sols tenen  un institut i no existeix la modalitat Dual.

El 54,75% dels estudiants d’FP de Grau Mitjà continuen els estudis de Grau Superior. Del volum total d’estudiants que 
accedeix a la modalitat d’FP Dual, un 69% ho fan des del Grau Superior. Això s’atribueix a que, en general, les empreses 
prefereixen fer convenis d’FP Dual als Graus Superiors, ja que consideren que els estudiants tenen les competències més 
desenvolupades a causa de la major edat.  

4.2.1 Pes de la modalitat Dual per famílies professionals

Els estudis més habituals d’FP en modalitat Dual corresponen a les disciplines més transversals com ara Administració i 
Gestió d’Empreses o Comerç i Màrqueting, que són aplicables a tota mena de sectors.

La suma de les famílies tècniques dels estudis de TICs i d’IND 4.0 representa el 35% de l’FP Dual i estan alineades amb la 
tendència d’ afiliació a les activitats econòmiques amb millors perspectives, tal i com es conclou a l’informe de 2018 sobre 
el mercat laboral dut a terme per l’Observatorio de Ocupaciones del Ministerio de Ocupación y Seguridad Social. 

Les famílies d’estudis amb un alt percentatge d’alumnat en modalitat dual que són: “Química” (principalment per als 
convenis amb la petroquímica de Tarragona i per ser un sector amb molt pes en el conjunt de Catalunya), “Fabricació 
Mecànica” i “Instal·lació i manteniment” (Mecatrònica).

Cal assenyalar que la distribució de la modalitat dual per a les famílies “Serveis socioculturals i a la comunitat” i “Salut” és 
baixa, essent les dues famílies amb major concentració d’alumnes en modalitat no dual. Això es deu a la major dificultat 
per establir convenis d’FP Dual amb les organitzacions relacionades amb el sector públic en comparació amb l’empresa 
privada. 

La família d’estudis “Informàtica i comunicacions” presenta una penetració de l’FP en modalitat dual per sota del que 
s’esperava a causa de la gran quantitat d’alumnes que estudien Grau Mitjà i a que les empreses prefereixen fer acords 
d’FP Dual amb estudiants de Grau Superior. 

Finalment, no hi ha alumnes que desenvolupin estudis de modalitat dual a famílies com “Marítimo-pesquera”, i pot 
atribuir-se a la regulació pròpia del sector, que exigeix que les persones que desenvolupen aquestes activitats siguin 
majors d’edat.



4.2.2 Tipologia d’empreses en FP modalitat Dual

El 30% dels estudiants que cursen FP en modalitat dual, ho fan a empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors); i que 
afegint les microempreses (on s’inclouen els empresaris individuals) i les petites empreses, estan oferint el 37% dels llocs 
d’aprenents a Catalunya. Això indica que el paper de les PIMES a Catalunya és molt rellevant per a l’FP Dual, tot i que les 
grans empreses tenen més capacitat d’absorbir aprenents. 



4.2.3 Anàlisi de la diferència de Gènere

En general, els estudis d’FP de caràcter tècnic presenten una major concentració de gènere masculí, mentre que als 
estudis socials trobem el cas contrari, arribant a un efecte compensatori global amb una distribució masculina del 58,6% i 
femenina del 41,4%. Aquesta diferència s’accentua molt en determinades famílies, tal i com es mostra a continuació:

En el cas de l’FP Dual, el desequilibri s’accentua lleugerament en alguns estudis i es redueix en uns altres. El fet que les 
diferències siguin tan reduïdes i que sorgeixen excepcions ens porta a pensar que no es pot determinar que la modalitat 
d’FP Dual afecti la bretxa de gènere fins que no es disposi d’un major volum de dades.

4.3 Evolució temporal  
de les competències de la demanda

4.3.1 Contractació en funció dels estudis

Per tal d’estudiar la relació entre la contractació i els estudis s’ha establert un vincle entre les contractacions realitzades en 
el període 2013-2017 i els diferents estudis d’FP a partir del Grup Primari d’Ocupació (CNO). 

S’ha analitzat el nombre de contractes realitzats que corresponen a treballs que, donades les seves competències, podrien 
dur-se a terme per estudiants que han cursat estudis relacionats amb les TIC i IND 4,0. Per tant, reflecteixen la sortida 
professional de cada un d’aquests estudis en condicions reals de mercat. Típicament, la demanda serà molt propera a la 
contractació si el mercat és flexible i no apareixen efectes significatius de carència o excés d’oferta. 

Cal tenir en compte que el mateix contracte pot estar cobert per més d’un estudi pertanyent a la mateixa família, i es 
distingeix entre FP Inicial i FP Ocupacional i entre les famílies de TICs i IND 4.0 ja que presenten diferents grups de 
competències i demanda del mercat.



Els cicles d’FP Inicial en Indústria 4.0 (IND4.0) amb més demanda potencial són “Manteniment Electromecànic” (segment 
de contractació alt). “Mecatrònica Industrial” (segment de contractació mig) i “Programació de la Producció en Fabricació 
Mecànica” (segment de contractació baix). L’FP Ocupacional centrada en IND4.0 destaca per la gran demanda i la 
tendència creixent de “Fabricació Electromecànica” que se situa molt per sobre de la resta; de forma semblant al que 
succeeix en FP Inicial. “Producció Mecànica” i “Operacions Mecàniques” es situen al voltant de les 12.000 contractacions 
potencials, tal i com es mostra a continuació.

En el cas de les TIC, s’ha comprovat que tots els estudis tenen una tendència creixent i presenten increments superiors en 
els estudis amb més demanda. Les millors perspectives corresponen a l’estudi “Administració de Sistemes Informàtics en 
Xarxa” amb un major creixement i nombre de contractes potencials. En FP Ocupacional la demanda TIC també mostra 
una tendència positiva. 

4.3.2 Demanda de Competències 

Una unitat de competència és l’agregat mínim de coneixements professionals, susceptible de reconeixement i acreditació 
parcial. Cada unitat de competència té associada un mòdul formatiu on es descriu la formació necessària per adquirir-la. 

En aquest projecte hem pogut relacionar la demanda de les competències tècniques de les ofertes de treball amb els 
continguts curriculars dels estudis de TICs i IND4.0. A partir de l’anàlisi de les competències requerides en els anuncis 
dels portals d’ocupació ha estat possible inferir la demanda en competències tècniques, transversals i les competències en 
idiomes.

En el cas de les TIC, dos terços de la demanda total correspon als estudis de gestió de sistemes informàtics en xarxa 
“Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa” i “Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma”. A continuació 
es situen els estudis de “Desenvolupament d’Aplicacions Web” i els estudis de grau mitjà: “Sistemes Microinformàtics i 
Xarxes” són els menys demandats segons els anuncis publicats.

En quant a les unitats competencials més demandades, destaquen les que se centren en el coneixement de les bases de 
dades, la instal·lació i configuració de programari de base, així com els sistemes ERP i CRM.



L’estudi sobre les competències transversals s’ha dut a terme a partir de paraules clau que les identifiquen, com 
ara: Assoliment, Gestió d’Equips, Gestió Personal, Influència i Pensament, etc. Aquestes competències mostren, a 
grans trets, una menor presència en el flux de la demanda en comparació amb les competències no transversals. No 
obstant això, hi ha diferències entre els cinc grans grups que val la pena esmentar.

La competència transversal més demandada és la “Influència”. Apareix en 6.000 anuncis, destacant la capacitat de 
comunicació com un dels aspectes més rellevants. També destaca la de “Gestió Personal”, que apareix en 1.500 
anuncis i la de “Resolució” que reuneix els aspectes de: assoliment, iniciativa, planificació i ordre.

En quant al coneixement d’altres idiomes, l’anglès destaca entre la resta ja que està present en uns 250.000 anuncis. 
El segueix el català i el castellà amb xifres similars entorn als 80.000 anuncis, tot i que la majoria d’anuncis que no ho 
requereixen, probablement ja assumeixen el seu coneixement. El francès i l’alemany són els altres idiomes amb una 
presència rellevant.



S’ha comprovat que la llengua estrangera sol·licitada en anuncis de treball està relacionada amb el tipus de treball. La 
demanda d’alemany es centra en sectors industrials (20% respecte a l’anglès), electrònica (20% respecte a l’anglès) i 
altres; mentre que els anuncis que demanen xinès estan molt més orientats als sectors minorista (21% de la demanda 
total de xinès), d’atenció al client (19%) i comercial (14%). 

4.3.3 Demanda de competències relacionades

A continuació analitzem com les unitats de competències d’estudis TIC i Indústria 4.0 apareixen agrupades a les ofertes 
de treball. El gràfic següent mostra el nombre de vegades que dues competències apareixen juntes en els anuncis. Per 
exemple, la competència UC0964_3 ‘Creació d’elements de programari per a la gestió del sistema apareix 85.691 vegades 
junt amb la competència UC0493_3 ‘Gestionar bases de dades relacionals’ en el mateix anunci. En aquest cas, i com a 
excepció, pertanyen a cicles formatius diferents: “Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma” i “Administració de 
sistemes informàtics en xarxa / Desenvolupament d’aplicacions web” respectivament. 

Després d’analitzar les parells de competències que es demanen juntes en anuncis de treball i en el grau de relació entre 
elles es pot concloure que:

• Les agrupacions de parelles de competències destaquen principalment en l’àmbit de les TIC, mentre que la IND40 
està més fragmentada.

• En general, les parelles de competències més coincidents pertanyen al mateix estudi.

• No s’han trobat agrupacions rellevants que vinculin la demanda de competències entre estudis de Grau Mitjà i 
estudis de Grau Superior.

Totes les unitats de competència estan descrites en aquest enllaç:  
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_cfp_dogc/menuInici.do. 

UC0964_3 95,721 85,691 79.702 73,253 69,2 72,31 63,406 61,077

UC0493 3 85,691 95,024 80.222 73,75 70,726 69,436 65,458 59,877

UC0226_3 79,702 80,222 84,836 67,684 63,675 67,376 58,836 56,639

UC0223 3 73,253 731750 67,684 80,198 67,965 59,472 62,510 56,021

UC0494_3 72,31 69,436 67,376 59,472 77,739 50,761

UC0490 3 69,2 70,72 63,675 67,965 79,252 53,511 66,411 54,655

UC0495_3 63,406 65,45 58,836 62,51 66,411 72,187 50,957

UC1213_3 61,077 59,877 56,639 56,021 54,655 62,239

UC0492_3 58,588 58,957 57,471 56,252

UC0485_3 52,939 58,042 54,942

UC0486_3 56,622 53,884

UC0227_3 55,293

UC0491_3 54,199

UC0224_3 52,529 49,31 O 

UC0110_3 66,014 59,066

UC0107 3 59,066 63,074

UC1284 3 56,053 53,851

UC0106_3 52,416 50,709

UC0116 2 46,754 44,65

UC0117_2 38,527 36,916

UC0105 3 28,53 27,436

UC1283_3 28,453 26,765

UC1569 3 27,334 25,636

UC0964_3 UC0493_3 UC0226_3 UC0223_3 UC0490_3 UC0494_3 UC0495_3 UC1213_3 UC0110_3 UC0107_3

25,636 - 32,645 

32,6 S - 39,653 

39,653 - 46,662 

46,662 - 53,670 

53,670 - 60,679

60,679 - 67,687

67,687 - 74,696

74,696 - 81,704

81,704 - 88,703

88,713 - 95,721 



4.4 Comparació entre oferta 
educativa i demanda laboral 

Globalment dins l’àmbit de les TIC, les competències més demandades són “Crear elements de programari per a la gestió 
del sistema i els seus recursos” i “Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i 
extranet”. Ambdues han mantingut aquestes primeres posicions des de que tenim dades. A l’any 2017 eren presents en el 
70% dels anuncis.

La competència “Gestionar serveis en el sistema informàtic” és la competència que ha mostrat el creixement més ràpid i 
més gran després de la caiguda del 2014. Ara és la cinquena més demandada.

Respecte a les novetats, cal subratllar l’entrada de la competència “Instal·lar i configurar sistemes de planificació de 
recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients”. Va aparèixer per primera vegada en 2016 en més del 40% dels 
anuncis i un any més tard, supera el 50%.

Aquest capítol està dedicat a la comparació entre l’oferta i la demanda laboral de les famílies TIC i IND 4.0. Per a això, 
s’ha treballat principalment amb les competències que han estat més etiquetades en els anuncis, per tal de no perdre 
representativitat. A més, es mostra la contractació efectiva respecte al nombre d’estudiants graduats per a les principals 
comarques i s’estudia fins a quin punt la demanda laboral afecta a les matriculacions dels anys següents.

4.4.1 Evolució de les competències amb major demanda

L’evolució de la demanda de les competències que apareixen en els anuncis dels portals s’ha normalitzat respecte al total 
d’anuncis per evitar l’efecte del creixement del nombre d’anuncis en els darrers anys. El gràfic ajustat per les TICs és el 
següent:



En el cas de la Indústria 4.0 el gràfic ajustat és el següent:

L’augment de la demanda de competències forma part de l’augment global de la demanda en el sector. No obstant això, 
el pes relatiu de les competències continua sent estable, ja que es tracta d’un sector poc subjecte al canvi. 

Les dues competències més demandades en el sector de la indústria 4.0 són “Supervisar i realitzar la posada en marxa 
de sistemes d’automatització industrial” i “Automatitzar els productes de fabricació mecànica”, seguida per “Supervisar 
i realitzar el manteniment d’instal·lacions de maquinària, equip industrial i línies automatitzades”. Per aquestes tres 
competències coincideix el fet de que són les més demandades juntament amb que són les úniques que mostren un 
creixement en el període d’estudi, encara que per a les dues primeres s’aprecia un lleu descens al darrer any.

Cal assenyalar que si ens fixem en les 10 competències més demandades es corresponen als estudis de Mecatrònica i 
Automatització i Robòtica Industrial. Tot i així, s’observa una lleugera disminució de la demanda a partir de 2015 i 2016, 
excepte per “Supervisar i realitzar el manteniment d’instal·lacions...”.



4.4.2 Contractació efectiva per TICs i IND4.0  
respecte al nombre de graduats 

Els graduats dels estudis d’ IND 4.0 mostren una tendència de contractació efectiva creixent en totes les comarques, 
mentre que els graduats de TIC disminueixen en el curs 2014-2015, encara que acaben creixent en l’últim període.

L’evolució de la contractació efectiva en el sector de la indústria 4,0 demostra que hi ha increments significatius en 
algunes de les regions amb més població. En particular, el Vallès Oriental mostra un augment del 60% en la contractació 
industrial. El Baix Penedès, un creixement del 50%. Osona i Alt Camp, més del 25%.

L’evolució de la contractació efectiva per comarca en el sector TIC resulta positiva en general. Un cop més, cal destacar el 
Vallès Oriental, però també altres comarques com l’Alt Penedès i la Segarra..

S’ha trobat que les comarques que presenten una involució en la contractació efectiva corresponen a comarques amb un 
volum molt baix de contractació i per tant, molt sensibles a qualsevol situació particular.

4.4.3 Avaluació de l’impacte de l’evolució  
de la demanda en les matriculacions

Donat que en el sector de les TIC la demanda per cada un dels quatre estudis d’FP inicial i curs acadèmic és sempre 
creixent s’ha estudiat l’efecte que això produeix sobre les matriculacions. S’ha constatat que l’increment en la distribució 
d’alumnes matriculats en el primer curs d’FP inicial disminueix al llarg dels anys i molt especialment al darrer període. 
Això fa pensar que la demanda del mercat no és un factor determinant en l’elecció dels estudis d’FP inicial, sinó que hi ha 
altres variables que influeixen significativament en aquest tipus de decisions. 

4.5 Adequació entre capacitats requerides i el nivell d’estudis

El model matemàtic utilitzat permet analitzar la sobrequalificació en els anuncis a través del seu  entrenament. Tenint 
en compte el nivell d’estudis necessaris per a l’oferta de treball és possible validar si és coherent amb les competències 
sol·licitades o bé es demana un nivell d’estudi més alt del que seria estrictament necessari, com seria grau superior pe 
grau mitjà o estudis universitaris per grau superior.



En general, les subcategories en que es produeix una taxa de sobrequalificació superior coincideixen amb les més 
demandades. La tendència observada és de disminució de la sobrequalificació al llarg del temps. IND4.0 ha baixat des del 
valor màxim del 14%, observat en 2013, fins al 9% en 2017. A TICs també disminueix fins al 5% excepte per un repunt en 
el 2014.

Pel cas de les TICs, la “Programació” presenta un 20% més de demanda en anuncis amb sobrequalificació que en els 
anuncis en general. “Anàlisi”, un 40% més de demanda. “Sistemes”, tot i apareixent en un gran nombre d’anuncis amb 
sobrequalificació, redueix comparativament la seva presència quan hi ha sobrequalificació. És a dir, el percentatge 
d’anuncis TIC que requereixen “Sistemes” és del 13%, però si els anuncis són sobrequalificats, baixa al 5%. 

Per IND4.0, la categoria d’ “Enginyeria i tècnica” és la que té més anuncis amb sobrequalificació dins l’àrea industrial 
i la seva presència en aquests anuncis és un 40% superior que en els anuncis de Indústria 4.0 totals. Un cas similar 
es produeix en la categoria de “Qualitat i producció R + D”, el pes de la qual augmenta un 8% en els anuncis amb 
sobrequalificació.

4.5.1 Relació entre la sobrequalificació i la demanda d’idiomes

Un tret notable que s’ha observat és una correlació positiva entre els anuncis amb sobrequalificació i la demanda d’anglès. 
Una possible interpretació seria que quan la feina exigeix un nivell alt d’anglès, els anunciants tendeixen a demanar 
titulacions per sobre del que és necessari, a diferència de quan no hi ha una necessitat específica d’idiomes.

En el gràfic següent es mostra que el pes de l’anglès en anuncis sobrequalificats és d’aproximadament un 80% en 
comparació amb els altres idiomes, mentre que pels anuncis en general (amb i sense sobrequalificació) que requereixen 
idiomes, la demanda d’anglès és únicament del 65%.



Respecte el primer gran objectiu, aquest projecte pilot ens ha mostrat com la creació d’un espai de treball comú 
entre diferents entitats, compartint dades i definicions, i aplicant tecnologies de Big Data que combinen analítica amb 
intel·ligència artificial són molts útils per a la planificació de l’oferta formativa. En el següent sub-apartat “Potencial de 
l’enfoc desenvolupat” s’explica detalladament quin és el seu potencial i recorregut en aquest àmbit, més enllà de l’anàlisi 
tradicional. 

Respecte al segon gran objectiu d’extreure coneixement per donar resposta a les qüestions plantejades en l’àmbit de l’FP 
s’ha arribat a les següents conclusions:

5. Conclusions 
del projecte

La Formació Professional es 
demostra efectiva per a la Inserció 
Professional

La Formació Professional actua com a eina de reciclatge 
en èpoques de crisi econòmica i facilita la posterior 
re-inserció de les persones al mercat de treball. A partir 
de l’anàlisi de la variació de noves matrícules per franges 
d’edat s’ha pogut constatar que quan hi ha poca oferta 
de treball augmenta l’edat mitjana dels estudiants.

Aspectes com el transport, els nuclis de producció o 
els serveis disponibles tenen un gran impacte en la 
mobilitat, de forma que la distribució de la demanda 
respon millor a les àrees sòcio-econòmicament 
diferenciades (com podria ser l’àrea metropolitana de 
Barcelona, per exemple) que a una visió geogràfica del 
territori. 

Paper clau de les PIMES a l’FP 
Dual

Gairebé el 70% de les persones aprenents que cursen 
FP en modalitat Dual, fan l’estada a micro-empreses, 
empreses petites o mitjanes. Es tracta doncs, d’una 
modalitat que és vàlida per a qualsevol dimensió 
empresarial i que a més millora la bretxa de gènere a les 
famílies industrials, tot i que globalment, resulti neutra 
en aquest sentit.

L’FP Dual encaixa en sectors amb molt volum 
d‘ocupats o amb molta necessitat d’incorporació 
de talent a les empreses. Està present principalment 
a les famílies d’Administració i Gestió, Comerç i 
Màrqueting, Informàtica i Comunicacions i a les 
famílies professionals pròpies de la indústria com són 

Instal·lació i Manteniment, Electricitat i Electrònica, 
Fabricació Mecànica i Química.   S’ha constatat un 
menor desenvolupament a les famílies professionals 
relacionades amb el Sector Públic, que caldria estudiar 
específicament per donar-hi una resposta.

Les dades indiquen que les organitzacions prioritzen 
incorporar alumnat d’FP Dual que cursa Grau Superior. 
És molt important emfatitzar el rol formatiu que tenen 
les empreses i veure si hi ha obstacles per desplegar 
l’FP dual al Grau Mitjà més enllà de l’edat dels alumnes; 
com ara aspectes relacionats amb la prevenció de riscos 
laborals o altres.

S’aprecia una demanda creixent 
en TICs i Indústria 4.0

Després d’analitzar específicament la demanda de 
competències tècniques en TICs i Indústria 4.0 dels 
anuncis que apareixen als portals de feina es conclou 
que l’evolució d’aquesta demanda a Catalunya és 
marcadament creixent a les TICs i també positiva 
però més estable a la IND4.0. Respecte a les habilitats 
transversals, les empreses d’aquests dos sectors valoren 
aspectes com la comunicació, el compromís i la iniciativa 
quan han d’incorporar talent a les seves organitzacions.

Per altra banda, l’anàlisi de les competències tècniques 
que es demanen als anuncis de feina demostra la 
necessitat de formar perfils híbrids, que en molts casos, 
ja s’està oferint des de diferents cicles formatius. Els 
indicadors que mostren les competències tècniques 
creuades més demandades poden ajudar en l’ordenació 
dels currículums i en les necessitats formatives del Pla 
de Formació Permanent per al professorat i són de gran 
utilitat per a formadors/es i experts.



Veient el seu gran potencial, seria desitjable 
desenvolupar aquestes noves tecnologies en els sistemes 
d’informació de les administracions públiques. S’ha 
de tenir en compte però, que estendre aquest pilot 
per desenvolupar una eina final, implicaria un projecte 
de grans dimensions amb un procés d’implementació 
llarg i complex en un marc conceptual comú entre 
els diferents actors (al marge de les explotacions que 
pugui fer cadascuna de les administracions en el seu 
àmbit de gestió). Aquest estudi ha posat de manifest 
la necessitat de consensuar molts estàndards, criteris 
i llenguatge comú, de cara a la definició de les regles 
lògiques necessàries per aprofitar al màxim els beneficis 
de l’analítica de dades.

Eines d’aquest tipus són necessàries per tal de disposar 
d’ informació actualitzada i així ordenar el conjunt 
del sistema de formació professional i corroborar les 
tendències amb dades objectives. També per analitzar 
la diferència entre oferta i demanda de cara a facilitar 
la planificació de l’oferta formativa en àrees sòcio-
econòmicament diferenciades i, en concret, establir 
els criteris generals sobre la planificació de l’oferta dels 
serveis bàsics del Sistema de Formació i Qualificació 
professionals. 

L’aplicació del BigData en el disseny de la formació 
professional de Catalunya de forma rigorosa permet:

• Analitzar les sortides professionals de la formació: 
Conèixer la demanda de les empreses pot ser molt 
útil en els àmbits de l’orientació (per estudiants, 
persones treballadores a l’atur, o en situació de canvi 
professional) per prendre decisions sobre quins 
estudis iniciar o a quin àmbit laboral buscar feina.

• Harmonitzar l’oferta de formació i la demanda 
de feina: La solució desenvolupada caracteritza 
la demanda dels portals de feina i la contractació, 
permetent visualitzar l’encaix entre oferta i 
demanda.

• Quantificar objectivament la demanda de les 
competències tècniques i transversals més 
sol·licitades: S’ha validat que les tècniques de 
machine learning desenvolupades, permeten 
l’automatització de la identificació de les 
competències tècniques dels perfils professionals 
i les competències transversals (basades en el 
diccionari de competències de Barcelona Activa).

• Quantificar l’impacte de l’FP en modalitat Dual 
a Catalunya: La solució proposada permet fer una 
anàlisi detallada de l’FP, l’FP en modalitat Dual i la 
seva evolució (en conjunt o a nivell comarcal).

• Analitzar fenòmens com la sobrequalificació.

La concreció de les competències tècniques i transversals 
vinculades a cada ocupació també són útils pels 
departaments de recursos humans en l’aplicació de 
les estratègies empresarials: relació de llocs de treball, 
selecció per competències i plans de carrera.

No es formen prou persones 
en sectors amb més demanda a 
Catalunya

El nombre de matriculats és molt estable en el temps i 
poc elàstic respecte a les necessitats del mercat. En el cas 
de les TICs per exemple, el nombre de matriculacions 
es manté al llarg dels anys malgrat que el nombre de 
llocs de feina disponibles ha anat augmentant. Per tant 
la demanda de les empreses és superior a l’oferta de 
persones provinent de l’FP en la majoria dels casos. Més 
del 90% d’aquest diferencial es concentra a l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona. 

S’ha de potenciar el coneixement dels cicles formatius 
on hi ha ocupació de qualitat ja que falten alumnes per 
cobrir tota la demanda de talent. Els estudis d’FP que 
millor encaixen amb la demanda en el cas de TICs i la 
IND4.0 són els cicles superiors, i en concret, els que 
tenen un enfoc més generalista. Per aquest motiu, molts 
dels alumnes segueixen estudiant els cicles superiors un 
cop han finalitzat el cicle mitjà.

La sobrequalificació en TICs i 
IND4.0 també afecta a l’FP 

S’ha comparat els plans d’estudi amb la demanda de 
competències dels anuncis de feina i es demostra una 
tendència de sobrequalificació en sector innovadors 
com les TICs i Indústria 4.0 que disminueix al mateix 
temps que els sectors maduren. Aquestes dades de 
sobrequalificació diferenciades per estudi i l’anàlisi de la 
seva evolució són eines útils pels serveis d’assessorament 
a empreses que busquen persones treballadores. 

També s’ha trobat una correlació positiva entre la 
sobrequalificació i el requeriment d’idiomes. Això vindria 
a demostrar que les empreses vinculen el coneixement 
d’idiomes a les titulacions superiors i posa de manifest la 
importància dels idiomes també dins l’FP.

5.1 Potencial de l’enfoc 
desenvolupat

El projecte pilot Big Data Formació Professional ha 
demostrat la seva rellevància per a l’anàlisi entre l’oferta 
formativa i la demanda real de professionals. La prova 
de concepte del quadre de comandament desenvolupat 
permet visualitzar de manera àgil i entenedora l’oferta 
i la demanda i el seu desplegament pot arribar a ser 
molt valuós de cara a la planificació de l’oferta formativa 
i minorar el desencaix entre l’oferta de formació i les 
necessitats de les empreses. 



5.2 Reflexions finals en l’àmbit de 
la Formació Professional

El projecte conclou que les competències d’FP en TICs 
i Indústria 4.0 estan alineades amb la demanda de 
les empreses i aporten una alta ocupabilitat als seus 
graduats.

Les persones expertes implicats en l’estudi constaten 
que falten vocacions tècniques per donar resposta a 
la demanda professional que no es cobreix a les TICs 
i Indústria 4.0, sectors molt dinàmics i que generen 
ocupació de qualitat.

La demanda del mercat laboral no té un pes fonamental 
en la decisió de quins estudis d’FP cursar, sinó que hi han 
altres factors que influeixen. 

Les dades poden contribuir al procés d’orientació de 
l’alumnat potencial de l’FP i del seu entorn, per ampliar 
les opcions de sortides professionals a considerar.

Reforçar les llengües estrangeres en l’FP pot incrementar 
l’ocupabilitat dels graduats, tal i com es desprèn de 
l’anàlisi de sobrequalificació.

El projecte posa en valor el treball col·laboratiu realitzat 
per aconseguir una visió holística de l’FP i el seu encaix 
en el mercat de treball entre els diferents agents per 
detectar els punts clau sobre els que actuar.

Disposar de dades objectives que demostren la bretxa 
de gènere (com s’ha vist a les TICs i Indústria 4.0) facilita 
dissenyar i avaluar mesures per fomentar la incorporació 
de les dones en aquests sectors. 

En conjunt es mostra com una eina útil per la presa de 
decisions relacionades amb:

• Planificació de les accions formatives.

• Apertura de nous cicles professionals així com el 
tancament d’altres.

• Impuls de mesures de comunicació per fomentar els 
cicles formatius amb més possibilitats d’inserció i 
manca d’estudiants.

• Impuls de mesures de sensibilització en cicles 
formatius on hi ha un desequilibri entre la presencia 
de nois i noies.

• Disseny i desenvolupament de formació 
ocupacional i/o continua adient a noves necessitats.

• Disseny de formació de perfils híbrids d’acord amb 
les necessitats del mercat, de forma àgil i a partir de 
les competències tècniques ja existents.

• Potenciar el creixement de les empreses.

• Dinamització del mercat laboral.
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