Avaluació de polítiques actives d’ocupació
Programa Formació Ocupacional en Àrees Prioritàries
(convocatòria FOAP 2016-2017)

#SOCalteucostat

Objectiu del programa avaluat
Promoure l’actualització permanent de les competències i qualificacions al llarg de la vida,
considerant les necessitats de la població activa, empreses, territoris i sectors productius

Persones participants i col·lectiu destinatari

26.457 participants, majoritàriament demandants no ocupats, prioritzant els
col·lectius prioritaris següents:
Persones amb
baixa qualificació
professional

Joves d’entre 16 i
29 anys, i majors
de 45 anys

Persones
desocupades de
llarga durada

Persones amb
discapacitat

Persones que no
cobren prestació
d’atur

Actuacions ocupacionals
Cursos de formació del Catàleg d’especialitats del SOC, majoritàriament
Certificats de Professionalitat

Inversió
Pressupost assignat de

57.405.460,64 € - 2.169,76 € per persona participant

Metodologia de l’avaluació

360º
Ex-ante

Ex-post

L’avaluació ex post mesura els
resultats i impactes després de
l’execució del programa
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Qualitativa

Quantitativa

Els mètodes quantitatius inclouen
l’anàlisi de dades i els qualitatius
entrevistes, sessions de treball i
enquestes, tant a participants
com a docents i centres de
formació

Holística

Parcial

L’avaluació holística se centra en
la fase de disseny del programa,
la seva implementació, els
resultats i l’impacte (anàlisi
contrafactual (Diff-in-diff))

Avaluació de polítiques actives d’ocupació
Programa Formació Ocupacional en Àrees Prioritàries
(convocatòria FOAP 2016-2017)
Resultats

Perfil de la persona participant

Edat

57,67% dones

Col·lectius prioritaris

42,31% homes

Participació dels joves (26%),
adults de més de 45 anys (33%) i
amb baixa qualificació (46%)

Oferta formativa

40,48%

90,41%

25,50%

26,05%

de persones en
situació d’atur

7,98%

16-29
anys

30-44
anys
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45-54
anys

15,98%

+55 anys

de persones
estrangeres

Nivell d’estudis
Sense estudis
Estudis inferiors

46,00%

El 29,5% de les accions
formatives es concentren dins de la
família d’Administració i Gestió,
seguida de Serveis socioculturals
i a la comunitat (24%)

Satisfacció
Satisfacció global elevada amb un
7,79 i 5/10 enquestats
recomanarien el curs a un amic

Grau d’implicació
Secundaris
Superiors
Universitaris
Màster
Doctorat

Taxes d’assistència i finalització
elevades de 94,57% i 85,81%,
respectivament

27,00%

25,00%

Accions de difusió

2,00%

S’ha de potenciar més la
comunicació en relació al programa

Impacte
Inserció laboral

Perfil mig de la persona
participant que s’insereix

64%
47%

Jove d’entre 16 i 29 anys, sense
discapacitat declarada, sense titulació
oficial prèvia i sense diferència entre home
i dona. Destaca la inserció en la família
professional de Fabricació Mecànica.

17%

0-6 mesos

6-12 mesos

Acumulada

Impacte a molt curt termini. Després dels 6
primers mesos, les persones que s’insereixen
es redueixen en 30 pp

Recomanacions principals

77%
71%

de temporalitat,
després de 12 mesos
d’inserció en el mateix
sector que l’acció
formativa realitzada

37%

de contractes parcials

Capacitat d’inserció positiva durant els
primers 6 mesos de 19,72 pp (diferència entre el
grup d’intervenció –inserció del 53,82%- i el de
control –inserció del 34,11%-). Repercussió
entre els 6 i 12 mesos de 0,35 pp (contrafactual)

 Definir mètriques associades als objectius estratègics i als resultats que es persegueixen
 Implicar les empreses durant la fase de disseny de l’oferta formativa de manera directa
 Evolucionar l’estandardització i protocol·lització de les proves de selecció i avaluació per millorar la qualitat
 Realitzar estudis de les necessitats del mercat, ja que es detecta que hi ha una millor inserció per les accions
formatives minoritàries vers les majoritàries
Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació
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