
Ex-ante Ex-post

L’avaluació ex post mesura els 
resultats i impactes després de 

l’execució del programa

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 formadors

Holística Parcial

L’avaluació holística se centra en 
la fase de disseny del programa, 

implementació, resultats i 
impacte

Metodologia de l’avaluació

Persones participants i col·lectiu destinatari

93.329 participants (56.679 persones úniques) 

Actuacions ocupacionals
La formació és de caràcter sectorial o transversal, d’acord amb les necessitats
prèviament detectades pels sectors productius. Inclou formació reconeguda per
normatives sectorials obligatòries per exercir ocupacions en el mercat de
treball, certificacions privades, així com també mòduls de Certificats de
Professionalitat

360º

Objectiu del programa avaluat
Assolir una ocupació sostenible en el temps i millorar la
competitivitat empresarial en un context de canvis en els
processos i models productius. Aquesta iniciativa està promoguda
des del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Inversió
Pressupost executat de 33.424.799,61 € - 358,14 € per participant

Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació
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#SOCalteucostat

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/servei-public-docupacio-de-catalunya-soc/pla_destudis_i_avaluacions/Avaluacio-CFCC_cat.pdf
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+55 anys

Impacte

57,28% homes

42,72% dones

ResultatsPerfil de la persona participant

 Valorar la idoneïtat de la participació de persones desocupades ja que representen un volum significatiu

 Revisar l’ordenació i característiques de la teleformació i si ha de considerar-se un objectiu estratègic; 
actualment la teleformació engloba els resultats menys positius en totes les línies d’anàlisi

 Especificar la posició del Consorci respecte a la incorporació dels serveis complementaris, com ara la tutoria o 
l’orientació; és a dir, sí caldria considerar-los de caràcter obligatori o associar una retribució al respecte, per així 
fomentar la seva inclusió en les propostes de valor de les entitats

Recomanacions principals

Maig
2019

Edat

Nivell d’estudis

Accions sectorials on predomina el 
sector de serveis, i transversals 
amb cursos d’idiomes o TIC

Oferta formativa

Taxa de finalització elevada que
ascendeix al 87,79%

Grau d’implicació

Satisfacció global elevada amb un 
7,99 i 6/10 enquestats 
recomanarien el curs a un amic

Satisfacció

de persones 
estrangeres

11,24%
de persones en 
situació d’atur

28,29%

Destaca l’heterogeneïtat en la 
comunicació per part dels centres 
de formació i la dificultat de 
navegació dins del cercador de 
cursos a la web del Consorci i del 
SOC

Accions de difusió

Impacte sobre les persones 
treballadores ocupades

L’aspecte més positiu és l’adquisició de nous coneixements aplicables al lloc de 
treball, sobretot per a les persones no titulades. No obstant, no s’aprecien millores 
significatives en relació a increments salarials

Inserció millor per dones, de nacionalitat 
espanyola, d’edat entre 30-44 anys i 
estudis superiors de FP o universitat

Perfil mig d’inserció de les 
persones desocupades

de temporalitat
després de 12 mesos71%

d’inserció en el mateix sector
que l’acció formativa realitzada66%

45%
38%

7%

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 31 pp

Inserció laboral
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