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PRESENTACIÓ 
 
L’Informe Anual d'Avaluació de la formació professional per a l’ocupació de les Illes 
Balears 2016 que aquí es presenta, té un caràcter continuista, pel que fa als informes 
d'avaluació 2012, 2013, 2014 i 2015 anteriors, pel que fa al mètode de treball i al sistema 
d'indicadors. No obstant això, els canvis normatius derivats de la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en 
l'àmbit laboral, han tingut com a conseqüència la necessitat de considerar en la seva 
elaboració, tots aquells aspectes regulats en matèria d'avaluació en l'article 21 de 
d’aquesta llei. 
 
D'altra banda, cal assenyalar que d'acord amb el que estableix la disposició transitòria 
primera de la Llei 30/2015, i ja que de moment no s’han desenvolupat 
reglamentàriament les iniciatives de formació professional per a l'ocupació, l'activitat 
formativa en 2016 objecte d'aquesta avaluació s'ha desenvolupat en el marc normatiu 
establert pel Reial Decret 395/2007, de 23 de març. 
 
El Servei de Planificació, Acreditacions i Certificats de Professionalitat del Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears és l'encarregat d'elaborar el pla anual d'avaluació de la 
qualitat, impacte, eficàcia i eficiència del conjunt del sistema de formació professional 
per a l'ocupació en l'àmbit laboral de les Illes Balears, amb la col·laboració i les dades 
aportades per la resta de serveis involucrats en aquesta formació. Les conclusions i 
recomanacions derivades d'aquest exercici d'avaluació hauran de donar lloc a la 
incorporació de millores en el funcionament del sistema. 
 
Finalment, és important ressaltar que els plans anuals d'avaluació de la qualitat, 
impacte, eficàcia i eficiència de la formació professional per a l'ocupació que es fan en 
col·laboració entre les CA i el Servei públic d’ocupació estatal (SEPE) van ser 
seleccionats com exemple europeu de bona pràctica en matèria d'avaluació ex post, tot 
això en el marc del procés de avaluació comparativa dels serveis públics d'ocupació 
europeus desenvolupada en 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. METODOLOGIA I SISTEMES D’INDICADORS 
 
L’elaboració d’aquesta Avaluació de la Formació Professional per a l’Ocupació de les 
Illes Balears 2016, consolida la cultura de l’avaluació en el SOIB. Tot i que el 10 de 



 
 

setembre de 2015 es va publicar al BOE la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es 
regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, i el dia 24 
d’octubre de 2015 també es va publicar al BOE el Reial decret legislatiu 3/2015, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’ocupació, ens centrarem en les iniciatives i els 
indicadors que estableix el Reial decret 395/2007 i la Llei 30/2015 de 9 de setembre, 
normativa d’aplicació a les accions formatives executades al llarg del 2016. 
 
L’informe proporciona informació sobre els objectius següents de l’avaluació: 
 
— Qualitat: mesurar i valorar la qualitat de la formació per satisfer les necessitats dels 

clients, quant a continguts, durada, professorat i instal·lacions. 
 

— Eficàcia i execució: identificar els resultats obtinguts pel subsistema en el 
desenvolupament de les iniciatives: assoliment de la formació i l’adequació de les 
accions a les necessitats del mercat laboral. 

 
— Eficiència: determinar el grau d’optimització en relació amb els recursos econòmics 

i els mitjans utilitzats. (Aquest indicador no es pot extreure perquè els nostres plans 
de formació no són anuals). 

 
— Impacte: valorar els efectes de desenvolupament de les iniciatives de formació 

professional per a l’ocupació en l’accés i manteniment de l’ocupació de treballadors 
i millorar-ne la qualificació. 

 
L'avaluació té una finalitat explicativa, i no merament descriptiva, que possibiliti la 
introducció de millores en el funcionament del sistema de formació professional per a 
l'ocupació. Amb aquest model d'avaluació es pretén anar més enllà de la constatació 
del compliment o no dels objectius inherents a les iniciatives/modalitats que 
conformen aquest sistema. Persegueix conèixer quines han estat les causes de 
possibles desviacions, proposant canvis o millores per la seva incorporació al 
funcionament de la formació professional per a l’ocupació. 
 
L'avaluació ha de proporcionar la informació necessària per facilitar la rendició de 
comptes de l'Administració Pública, té un enfocament integrador ja que a més 
d'atendre cadascuna de les iniciatives, sempre que sigui possible, inclourà una mirada 
global per abordar el sistema de formació professional per a l'ocupació en el seu 
conjunt. 
 
El criteri per delimitar l'àmbit temporal en l'elaboració d’aquest Pla és la inclusió de les 
accions formatives que finalitzen entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any objecte 
d'avaluació. Aquest criteri té com a conseqüència que, en nombroses ocasions, 
s'incloguin accions formatives de dues o fins i tot més convocatòries i, per tant, 
finançades amb càrrec a exercicis pressupostaris diferents. Aquest fet adquireix 
especial rellevància per la dificultat de disposar dels indicadors d'eficiència. 
  
Les dades analitzades corresponen a totes les accions formatives finalitzades al llarg de 
l’any 2016, de l'1 de gener i el 31 de desembre. L'avaluació té un marcat caràcter 
quantitatiu basat en l'anàlisi de fonts documentals d'informació secundària, 
principalment l'explotació de bases de dades corporatives dels diferents agents que 



 
 

gestionen les iniciatives, així com registres o informació estadística de caràcter oficial 
procedent d'altres fonts. 
 
Fonts de l’ informació: 
 
 Les dades referents a les accions formatives dirigides prioritàriament als 

treballadors ocupats, als desocupats i als programes específics: base de dades de 
Formació del SEPE, Data WH Sistema d'Anàlisi de la Informació del SEPE i  Repositori 
de Dades Comunes de Formació (DCF). Aquestes dades s’han exportat el 17 de juliol 
del 2017. 
 

 Les dades referents a certificats de professionalitat, centres de formació i formació 
amb alternança amb l’ocupació: bases de dades del Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears. 
Aquestes dades s’han exportat al llarg dels dos primers trimestres del 2017. 

 
Us presentam les dades segons cada cas, per modalitat d’acció formativa (RD 395/2007 
i Llei 30/2015) i desglossades per sexe, trams d’edat, illes, segons vinculació al certificat 
de professionalitat, per famílies professionals, segons tipus de centre i per nivell de 
qualificació de les accions formatives, sempre que hagi estat factible. 
 
  



 
 

1.1  TAULA RESUM DELS INDICADORS ANALITZATS  
Taula 1. Resum dels indicadors 
INDICADORS 1 INICIATIVES DE FORMACIÓ 
    

  Formació adreçada a 
persones ocupades 

Formació 
adreçada a 
persones 
desocupades 

Altres iniciatives 

  QUALITAT (CAL)  
CAL01A Grau de satisfacció general dels participants amb el curs 
(part docent) ×  × x 

CAL01B Grau de satisfacció general dels participants amb el curs 
(part pràctiques professionals no laborals) 

    

CAL02A % de certificats de professionalitat amb centres acreditats ×  × x 
CAL02B Nombre de certificats de professionalitat 
expedits/sol·licituds d’acreditacions parcials acumulables ×  × x 

CAL032 % d’accions formatives d’itinerari complet sobre el total 
d’accions vinculades a l’obtenció de certificats de professionalitat    

 

CAL04 % de accions formatives de certificats de professionalitat 
sobre el total d’accions formatives 

×  × x 

CAL05 % de centres de FPO amb certificats de qualitat (EFQM, ISO, 
d’altres) 

×  × x 

CAL06 Cobertura de certificats amb formadors inscrits ×  × x 
REALITZACIÓ (REA)  
REA01 Participants en programes públics d’ocupació-formació     
REA02 Volum d’execució física de participants en accions formatives ×  × x 
EFICÀCIA (ECA)  
ECA01 Grau d’execució financera     
ECA02 Durada mitjana de la de la formació impartida ×  × x 
ECA04 Durada mitjana de les pràctiques professionals no laborals ×  × x 
ECA05 Taxa de multiparticipació ×  × x 
ECA06 Distribució percentual per modalitat d’impartició de la 
formació 

×  × 
x 

ECA07 Taxa de participants desocupats que fan pràctiques 
professionals no laborals 

×  × x 

ECA08 Taxa d’abandonament per col·locació ×  × x 
ECA09 Taxa d’abandonament per altres causes ×  × x 
ECA10 Taxa d’èxit formatiu ×  × x 
ECA11 Taxa de cobertura de treballadors desocupats ×  × x 
ECA12 Taxa de cobertura de treballadors ocupats ×  × x 

EFICIÈNCIA (ECI) 
ECI01 Cost mitjà per participant finalitzat i hora de formació     
ECI02 Cost mitjà per participant finalitzat amb avaluació positiva i 
hora de formació 

   
 

IMPACTE (IMP) 
IMP02 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri en accions 
formatives no conduents a certificat de professionalitat 

x  x x 

IMP03 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri en formació de 
certificats de professionalitat 

×  × x 

IMP04 Percentatge de participants en formació acreditable ×  × x 
     

2. PRINCIPALS RESULTATS DELS INDICADORS EN ACCIONS FORMATIVES 
ADREÇADES A TREBALLADORS OCUPATS, DESOCUPATS, PERSONES AMB 
ESPECIALS NECESSITATS FORMATIVES I ALTRES INICIATIVES, RESPECTE 
DEL MERCAT LABORAL 

1.2 RESULTATS DELS INDICADORS DE QUALITAT 
 
Els participants a les accions formatives emplenen dos tipus de qüestionaris de qualitat:  

                                                   
1  S’hi han incorporat els indicadors que afecten la iniciativa de formació d’oferta i els que ens ha estat possible calcular a partir 
de l’aplicació del sistema d’anàlisi del mercat de treball del SEPE i de les aplicacions del SOIB. 
2  No ha estat possible analitzar l’indicador CAL03 a causa de la formació modular. 



 
 

Qüestionari de qualitat corresponent al mòdul o mòduls docents de les accions 
formatives, publicat en el BOE d’11 de juny de 2009, Resolució del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal, de 27 d’abril de 2009, per la qual es publiquen els qüestionaris 
d’avaluació de la qualitat de les accions formatives per a l’ocupació. Es correspon amb 
l’indicador CAL01A. 
 
Qüestionari de qualitat corresponent al mòdul de les pràctiques professionals no 
laborals (dissenyat pels tècnics que desenvolupen tasques de seguiment). Es correspon 
amb l’indicador CAL01B. No es reflecteix perquè no s’han pogut registrar tots els valors 
d’aquests qüestionaris. 
 
De 10.360 participants finals corresponents als mòduls docents han contestat els 
qüestionaris un total de 3.550 (taula 2). 
 
Taula 2. Total qüestionaris emplenats (mòduls docents ) 

Modalitats  

Participants 
finals 
(mòduls 
docents) 

Qüestionaris 
emplenats 
(mòduls 
docents) 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I TREBALLADORS EN ATUR 8.687 2.495 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS VULNERABLES 1.407 879 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I TREBALLADORS OCUPATS 266 176 

Total general 10.360 3.550 
 
1.2.1 Valoració del mòdul docent de les accions formatives per part dels 

treballadors que hi han participat (CAL01A) 
 
L’escala de puntuació de l’ítem 10 (grau de satisfacció general) del qüestionari permet 
les valoracions següents: 1, completament en desacord; 2, en desacord; 3, d’acord, i 4, 
completament d’acord. 
 
Taula 3. CAL01 A Grau de satisfacció general (global, corresponent al mòduls docents) 
Totals qüestionaris emplenats mòdul docent Grau de satisfacció general 
3.550 3,59 

 
Taula 4.CAL01 A Grau de satisfacció general per modalitats 

Modalitats  

Qüestionaris 
emplenats 
mòdul docent 

Grau de 
satisfacció 
general 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I TREBALLADORS 
EN ATUR 2.495 3,58 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS VULNERABLES 879 3,61 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I TREBALLADORS 
OCUPATS 176 3,57 

Total general 3.550 3,59 

 
Els resultats dels valors del grau de satisfacció, que corresponen a la mitjana aritmètica 
de les puntuacions atorgades pels alumnes finals mostren un valor global de 3,59 (taula 
3).  
 



 
 

Així, per tipus de programes: accions formatives adreçades prioritàriament a 
treballadores i treballadors desocupats, accions formatives adreçades a col·lectius 
vulnerables, i accions formatives adreçades prioritàriament a treballadores i 
treballadors ocupats el resultat del grau de satisfacció general ha estat respectivament: 
3,58, 3,61 i 3,57 (taula 4).  
 
Taula 5.CAL01 A Grau de satisfacció general per sexe 

ACCIONS FORMATIVES DESOCUPATS 

Sexe Qüestionaris emplenats Grau de satisfacció general 

DONA 1.456 3,59 

HOME 1.039 3,57 

Total 2.495 3,59 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS VULNERABLES 

Sexe Qüestionaris emplenats Grau de satisfacció general 

DONA 420 3,63 

HOME 459 3,56 

Total 879 3.61 

ACCIONS FORMATIVES OCUPATS 

Sexe Qüestionaris emplenats Grau de satisfacció general 

DONA 76 3,55 

HOME 100 3,58 

Total 176 3,56 
 
 
Taula 6.CAL01 A Grau de satisfacció general per illes 
ACCIONS FORMATIVES DESOCUPATS 

Illa Qüestionaris emplenats Grau de satisfacció general 
MALLORCA 1.795 3,59 
MENORCA 384 3,53 
EIVISSA  316 3,57 
Total 2.495 3.58 
ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS VULNERABLES 

Illa Qüestionaris emplenats Grau de satisfacció general 
MALLORCA 752 3,61 
MENORCA 27 3,18 
EIVISSA  92 3,72 
FORMENTERA 8 3,75 
Total 879 3,61 

ACCIONS FORMATIVES OCUPATS 

Illa Qüestionaris emplenats Grau de satisfacció general 

MALLORCA 166 3,54 
MENORCA 0 0 
EIVISSA  10 3,90 
Total 176 3,56 

 
Taula 7.CAL01 A Grau de satisfacció general per trams d’edat 

ACCIONS FORMATIVES DESOCUPATS 



 
 

 
 

ACCIONS FORMATIVES OCUPATS 

Edat 
Qüestionaris 
emplenats Grau de satisfacció general 

16-19 3 3 

20-24 12 3,91 

25-29 20 3,5 

30-34 31 3,38 

35-44 64 3,57 

45-54 35 3,68 

>=55 anys 11 3,45 

Total 176 3,56 
 
El nivell de satisfacció de la formació rebuda diferenciada per sexe és un poc superior 
per a les dones (taula 5). I per illes el nivell més baix de satisfacció el trobam a l’illa de 
Menorca sobretot a col·lectius vulnerables amb un 3,18 (taula 6). 
 
En el cas de les accions formatives per a persones desocupades, en la desagregació per 
edats, les persones entre 45 i 54 anys atorguen la puntuació més alta amb una mitjana 
de 3,62. I en col·lectius vulnerables els joves entre 16 i 19 anys donen la  puntuació més 
baixa amb una puntuació mitjana de 3,51 a les accions formatives (taula 7). A formació 
per a ocupats el grau de satisfacció menor és el dels joves de 16 a 19 anys, i major el de 
persones de 20 a 24 anys. 
 
Taula 8.CAL01 A Grau de satisfacció general segons vinculació a certificats de professionalitat 

ACCIONS FORMATIVES DESOCUPATS 

Edat 
Qüestionaris 
emplenats Grau de satisfacció general 

16-19 260 3,56 
20-24 432 3,53 
25-29 291 3,54 
30-34 296 3,58 
35-44 631 3,61 
45-54 473 3,62 
>=55 anys 112 3,51 
Total 2.495 3,58 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS VULNERABLES 

Edat 
Qüestionaris 
emplenats Grau de satisfacció general 

16-19 296 3,51 
20-24 163 3,54 
25-29 104 3,76 
30-34 72 3,77 
35-44 144 3,60 
45-54 99 3,75 
>=55 anys 21 3,57 
Total 879 3,61 



 
 

Vinculació a CP Qüestionaris emplenats Grau de satisfacció general 
SI 1.823 3,55 
NO 672 3,66 
Total 2.495 3,58 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS VULNERABLES 

Vinculació a CP Qüestionaris emplenats Grau de satisfacció general 
SI 848 3,63 
NO 31 3,12 
Total 879 3,62 

ACCIONS FORMATIVES OCUPATS 

Vinculació a CP Qüestionaris emplenats Grau de satisfacció general 
SI 176 3,57 
NO 0 0 
Total 176 3,57 
 
Per tipus d’especialitat formativa la puntuació en accions formatives adreçades a 
persones en situació d’atur és més baixa en les accions formatives vinculades a 
certificat de professionalitat. En formació adreçada a persones i col·lectius vulnerables 
és a l’inrevés, obté molt millor valoració la formació que és de certificat de 
professionalitat (Taula 8). 
 
Taula 9.CAL01 A Grau de satisfacció general segons tipus de centre 

ACCIONS FORMATIVES DESOCUPATS 

Tipus de centre Qüestionaris emplenats Grau de satisfacció general 
COL·LABORADOR 1.944 3,59 
PROPI 551 3,53 
TOTAL 2.495 3,58 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS VULNERABLES 

Vinculació a CP Qüestionaris emplenats Grau de satisfacció general 
COL·LABORADOR 848 3,63 
PROPI 31 3,12 
TOTAL 879 3,62 

ACCIONS FORMATIVES OCUPATS 

Vinculació a CP Qüestionaris emplenats Grau de satisfacció general 
PROPI 176 3,58 
TOTAL 176 3,58 
 
Per tipus de centre, els centres col·laboradors obtenen una valoració més alta que els 
centres propis en els dos tipus d’accions, més diferenciat a col·lectius vulnerables. 
(Taula 9). 



 
 

 
Per famílies professionals els hem ordenat pels valors més alts fins als més baixos, 
trobam les diferències més grans de les valoracions a la modalitat de formació 
adreçada a persones en atur entre les famílies de “Edificació i obra civil” amb un 3,94 i  
la de “Seguretat i medi ambient” amb un 2,74.  
 
En canvi a la modalitat de formació adreçada a col·lectius vulnerables és tot el contrari, 
“Edificació i obra civil” obté el valor mínim amb 2,73 i el màxim en “Seguretat i medi 
ambient” amb un 3,89.  
 
En formació per a treballadors ocupats la millor valoració és per a Imatge personal amb 
un 3,84. (Taula 10). 
 
Taula 10.CAL01 A Grau de satisfacció general per famílies professionals  

ACCIONS FORMATIVES DESOCUPATS 

Família professional 
Qüestionaris 
emplenats 

Grau de 
satisfacció 
general 

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 18 3,94 
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 11 3,82 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 27 3,81 
COMERÇ I MARQUÈTING 181 3,74 
AGRÀRIA 148 3,68 
IMATGE I SO 16 3,68 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 461 3,63 
ENERGIA I AIGUA 34 3,59 
HOTELERIA I TURISME 614 3,58 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 568 3,56 
IMATGE PERSONAL 93 3,54 
ARTS GRÀFIQUES 25 3,52 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 81 3,49 
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 74 3,47 
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 41 3,41 
SANITAT 22 3,36 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 21 3,29 
FABRICACIÓ MECÀNICA 37 3,24 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 23 2,74 
Total general 2.495 3,58 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS VULNERABLES 

Família professional 
Qüestionaris 
emplenats 

Grau de 
satisfacció 
general 

SEGURETAT I MEDI AMBIENT 9 3,89 
IMATGE PERSONAL 24 3,83 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 25 3,72 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 93 3,71 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 180 3,7 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 42 3,69 
COMERÇ I MARQUÈTING 121 3,67 
HOTELERIA I TURISME 152 3,58 
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 16 3,56 
AGRÀRIA 35 3,49 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 171 3,48 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 11 2,73 
Total general 879 3,61 



 
 

ACCIONS FORMATIVES OCUPATS 

Família professional 
Qüestionaris 
emplenats 

Grau de 
satisfacció 
general 

AGRÀRIA 18 3,72 
IMATGE PERSONAL 13 3,84 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 36 3,69 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 18 3,72 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 91 3,41 
Total general 176 3,58 
 
Però la realitat és que els valors mitjans de les dues iniciatives no tenen diferències 
significatives.  
 
I respecte dels anys anteriors, les puntuacions són semblants, la variació és mínima 
malgrat que tenen una tendència a la baixa les valoracions de la formació per a 
col·lectius vulnerables (taula 11). 
 
Taula 11. Evolució anual de l’indicador CAL01A 
Evolució global de les puntuacions 
mòduls docents  

Puntuació 
2012 

Puntuació 
2013 

Puntuació 
2014 

Puntuació 
2015 

Puntuació 
2016 

ACCIONS FORMATIVES 
TREBALLADORES I TREBALLADORS EN 
ATUR 3,60 3,56 3,57 3,61 3,58 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS 
VULNERABLES 

3,67 3,69 3,65 3,62 3,61 

ACCIONS FORMATIVES 
TREBALLADORES I TREBALLADORS 
OCUPATS - - 3,50 3,59 3,58 
 
En els desglossament per sexe, per illes, per trams d’edat, per famílies professionals, 
per formació acreditable i per tipus de centres, els globals mostren valors superiors a 
3,5 punts, a excepció d’algun cas aïllat. Les diferències de valors entre les variables de 
desagregació són poc significatives ja que només es valora sobre 4 punts. 
 
1.2.2  Anàlisi de la qualitat en relació amb l’oferta de formació vinculada a 

certificats de professionalitat (CAL02, CAL03, CAL04, CAL05, CAL06) 
 
Tal com especifica el RD 34/2008, els certificats de professionalitat els ha d’expedir el 
Servei Públic d’Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats autònomes. 
 
Els certificats de professionalitat s’expedeixen a qui ho sol·licita i demostra haver 
superat els mòduls que pertoquen, o bé han obtingut el reconeixement i l’acreditació 
de totes les unitats de competència que estableix cada reial decret que els regula. 
 

Qui no supera la totalitat dels mòduls associats als certificat de professionalitat rep una 
certificació dels mòduls superats que tindrà els efectes d’acreditació parcial acumulable 
de les competències professionals adquirides. 
 
1.2.2.1 CAL02B. CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT ATORGATS 
 



 
 

Aportam les taules amb les dades sobre l’expedició de certificats de professionalitat i 
de les acreditacions parcials acumulables tramitades pel SOIB, per illes i per famílies 
professionals. 
 

El 2013 es van expedir 1.578 certificats de professionalitat, el 2014 aquesta xifra es 
duplica amb 3.160 certificats expedits, el 2015 baixa a 2.863 certificats i el 2016 continua 
baixant fins la quantitat de 2.342 certificats de professionalitat expedits pel SOIB.  
 
Taula 12. Certificats de professionalitat expedits l’any 2016 per illes 

 
 
 
Taula 13. Certificats de 
professionalitat expedits l’any 
2016 per famílies professionals 
 

 
 
Taula 14. Certificats de professionalitat expedits l’any 2016 per famílies professionals i per illes  

Famílies professionals Total 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 559 
HOTELERIA I TURISME 418 
AGRÀRIA 229 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 208 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 131 
COMERÇ I MÀRQUETING 112 
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 102 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 95 
IMATGE PERSONAL 92 
SANITAT 65 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 59 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 54 
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 53 
FABRICACIÓ  MECÀNICA 41 
ENERGIA I AIGUA 38 
IMATGE I SO 34 
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 21 
ARTS GRÀFIQUES 12 
FUSTA, MOBLE I SURO 7 
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 6 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 6 
Total general 2.342 

Famílies professionals  Illes  Subtotals Total 

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 

MALLORCA 464 

559 
MENORCA 49 
EIVISSA 45 
FORMENTERA 1 

HOTELERIA I TURISME 
MALLORCA 337 

418 MENORCA 45 
EIVISSA 36 

AGRÀRIA 

MALLORCA 196 

229 
MENORCA 11 
EIVISSA 20 
FORMENTERA 2 

Illes Total 
MALLORCA 1.939 
MENORCA 204 
EIVISSA 194 
FORMENTERA 5 
Total general 2.342 

 



 
 

 
 
En canvi augmenta l’expedició d’acreditacions parcials acumulables respecte de l’any 
anterior, que puja de 126 a 153. 
 
Taula 15.  Sol·licituds d’acreditacions parcials acumulables tramitades favorables l’any 2016 per illes 
 
Illes Total 
MALLORCA 109 
EIVISSA  42 
FORMENTERA 1 

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 

MALLORCA 101 

131 
MENORCA 28 
EIVISSA 1 
FORMENTERA 1 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 
MALLORCA 152 

208 MENORCA 25 
EIVISSA 31 

COMERÇ I MÀRQUETING 
MALLORCA 110 

112 
MENORCA 2 

IMATGE PERSONAL 
EIVISSA 34 

92 
MALLORCA 58 

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 

MENORCA 4 

54 
EIVISSA 2 
MALLORCA 47 
FORMENTERA 1 

INSTALACIÓ I MANTENIMENT 
MALLORCA 71 

95 
MENORCA 24 

SEGURETAT I MEDI AMBIENT 
MENORCA 8 

59 EIVISSA 2 
MALLORCA 49 

SANITAT 
MALLORCA 62 

65 EIVISSA 2 
MENORCA 1 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 
MENORCA 3 

102 EIVISSA 10 
MALLORCA 89 

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 
MALLORCA 49 

53 MENORCA 3 
EIVISSA 1 

FABRICACIÓ  MECÀNICA MALLORCA 41 41 
IMATGE I SO MALLORCA 34 34 

ENERGIA I AIGUA 
MENORCA 1 

38 
MALLORCA 37 

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL MALLORCA 6 6 
ARTS GRÀFIQUES MALLORCA 12 12 

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 
MENORCA 10 

21 
MALLORCA 11 

FUSTA, MOBLE I SURO MALLORCA 7 7 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL MALLORCA 6 6 
TOTAL  2.342 2.342 



 
 

MENORCA 1 
Total  153 
 
Taula 16. Sol·licituds d’acreditacions parcials acumulables tramitades favorables l’any 2016 per famílies 
professionals 
 

FAMÍLIES PROFESSIONALS 
Total sol·licituds acreditacions 
parcials acumulables 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 32 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 26 
AGRÀRIA 19 
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 13 
IMATGE I SO 12 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 11 
COMERÇ I MÀRQUETING 9 
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 6 
SANITAT 6 
HOTELERIA I TURISME 4 
ENERGIA I AIGUA 3 
FABRICACIÓ MECÀNICA 3 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 2 
MARITIMOPESQUERA 2 
INSTALACIÓ I MANTENIMENT 1 
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 1 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 1 
ARTS GRÀFIQUES 1 
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 1 
Total general 153 

 
Els certificats de professionalitat estan regulats per Reial decret i, a més dels continguts 
i els criteris d’avaluació, inclouen els requisits d’espai, equipaments i dels docents. És 
indispensable complir totes les exigències per poder acreditar-ne la formació. 
 
1.2.2.2 CAL02 i CAL05 - CENTRES 
 
El SOIB durant l’any 2016 continua impulsant la xarxa de centres de formació 
professional per a l’ocupació i sobretot ha treballat per impulsar els centres propis. El 
nombre de centres col·laboradors acreditats a les Illes Balears ha baixat respecte de 
l’any 2015, però ha augmentat el nombre de centres propis. A continuació aportam 
dades sobre la xarxa, que inclouen un total de centres col·laboradors i centres propis 
inscrits en el registre de centres de formació, desagregat per illes. 
 
Taula 17. Nombre de centres acreditats el 2016, propis i col·laboradors 
 
Tipus de centre Nbre. centres 
CENTRES PROPIS 71 
CENTRES COL·LABORADORS 212 
Total 283 
 
Taula 18. Nombre de centres acreditats, per illes 
 

Illa Centres Propis 
Centres 
Col·laboradors Total Centres 



 
 

MALLORCA 44 159 203 
MENORCA 11 28 39 
EIVISSA 14 22 36 
FORMENTERA 2 3 5 
Total 71 212 283 
 
Respecte dels anys anteriors ha augmentat el nombre de centres propis, un 7,57 % 
respecte del 2015; però s’ha reduït el nombre de centres col·laboradors, un 24,28 % 
respecte al 2015. 
 
Taula 19. Diferència per anys de  nombre de centres acreditats 
 
Tipus de centre 2014 2015 2016 % 
PROPIS 50 66 71 7,57  % 
COL·LABORADORS 306 280 212 -24,28  % 

 
 

CAL05. Respecte de la qualitat dels centres, es disposa de 98 centres acreditats amb 
certificat de qualitat oficial per impartir formació acreditable. Augmenta en centres 
col·laboradors i disminueix un poc en centres propis, globalment l’augment és d’un 
5,12 % respecte a l’any 2015. 
 
Taula 20. Percentatge de centres amb certificació de qualitat (CAL05) 

Tipus de centre Nbre. centres d’alta 
Nbre. centres amb 
certificació de qualitat 

2016 
% 

PROPIS 71 17 23,94 % 
COL·LABORADORS 212 81 38,20 % 
Total 283 98 34,62 % 

 
Taula 20A. Comparativa del Percentatge de centres amb certificació de qualitat per anys (CAL05) 

Tipus de centre 
2014 
% 

2015 
% 

2016 
% 

C. PROPIS 22 % 25,7 % 23,94 % 
C. COL·LABORADORS 19,9 % 30,36 % 38,20 % 
Total 20,2 % 29,5 % 34,62 % 

 
Taula 21. Nombre de centres amb certificació de qualitat  per illes i per tipus de centre 

Illa 
Nbre. centres 
propis d’alta 

Nbre. centres 
col·laboradors 
d’alta 

Nbre. centres 
propis amb 
certificació de 
qualitat 

Nbre. centres 
col·laboradors 
amb 
certificació de 
qualitat 

Nbre. centres 
d’alta amb 
certificació de 
qualitat 

MALLORCA 44 159 13 71 84 
MENORCA 11 28 2 6 8 
EIVISSA 14 22 2 4 6 
FORMENTERA 2 3 0 0 0 
Total 71 212 17 81 98 

 
Taula 22. Percentatge de centres amb certificació de qualitat  per illes i per tipus de centre 

Illa 
% centres propis amb 
certificació de qualitat 

% centres 
col·laboradors amb 
certificació de qualitat 

% centres d’alta amb 
certificació de qualitat 

MALLORCA 29,54 % 44,65 % 37,09 % 
MENORCA 18,18 % 21,42 % 19,8 % 
EIVISSA 14,28 % 18,18 % 16,23 % 
FORMENTERA 0 % 0 % 0 % 
Total 23,94 % 38,20 % 34,62  % 



 
 

 
Taula 23. Percentatge de centres amb certificació de qualitat que imparteixen accions formatives 
Centres amb certificació de qualitat que  
imparteixen accions formatives 

Centres amb 
certificació de qualitat % 

CENTRES PROPIS 10 17 58,9 % 

CENTRES 
COL·LABORADORS 47 81 58 % 

Total 57 98 58,16 % 

 
Es disposa de 98 centres acreditats amb qualitat per impartir formació acreditable (81 
dels qual són col·laboradors i 17 són propis), la qual cosa suposa un 34,62 % sobre el 
total de centres d’alta (283 centres). D’aquests centres, un 58,16 % d’ells imparteixen 
accions formatives al 2016 (57 centres). (Taula 23) 
 
Quant a les dades de cobertura del certificats de professionalitat, mostrem les dades 
amb l’objectiu de disposar d’un mapa que permeti visualitzar-ne la cobertura. 
L’objectiu no és disposar de centres acreditats per impartir tots els certificats del 
catàleg, ja que hi ha certificats que no donen resposta a les necessitats del nostre 
sistema productiu, sinó donar cobertura a aquells que tenen millor inserció laboral per 
als treballadors.  
 
El total dels certificats de professionalitat vigents l’any 2016 en el catàleg d’especialitats 
formatives és de 583. A la nostra comunitat autònoma hi havia centres d’alta per 
impartir 328 certificats de professionalitat del total del repertori. Això suposa que al 
2016 hi havia centres disponibles per impartir el 56,26 % de la totalitat de les 
especialitats formatives del repertori de certificats vigents entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2016 (taula 24). 
S’ha de tenir en compte que un certificat de professionalitat pot tenir, i de fet el té, 1 o 
més centres acreditats, fet que no es té en compte a l’indicador de cobertura. 
 
Taula 24. Cobertura de certificats de professionalitat (CAL02A) 

Total certificats 
repertori 

Total certificats que 
compten amb 
centres  Cobertura 

583 328 56,26  % 
Evolució global de l Evolució global de la cobertura de certificats de professionalitat a cobertura de 
certificats de profe 

Taula 24A. Cobertura de certificats de professionalitat per anys. (CAL02A) 

de professionalitat 
La taula 25 mostra de major a menor la cobertura per illes el 2016, la taula 26 mostra la 
cobertura desglossada segons el tipus de centre per illa, on  hi ha una major cobertura 
és a l’illa de Mallorca, per part dels centres propis, i la menor a Formentera a centres 
col·laboradors.  
Mentre la taula 27 mostra la cobertura segons cada família professional3.  

                                                   
3  Són els sectors en què s’ordenen les especialitats formatives, en total 26. 

Evolució global de la cobertura 
de certificats de 
professionalitat 

2013 2014 2015 2016 

TAXA DE COBERTURA CP AMB 
CENTRES ACREDITATS 39,3 % 54,03 % 54,88 % 56,26 % 

 



 
 

 
Taula 25. Cobertura de certificats per illes del total de certificats de professionalitat del catàleg del Servei 
Públic d’Ocupació (vigència entre l’1/01/2016 i el 31/12/2016) 
Total de certificats de 
professionalitat que tenen centres 
acreditats per illes Nbre. certificats Cobertura 
MALLORCA 321 55 % 
MENORCA 98 16,8 % 
EIVISSA  97 16,7 % 
FORMENTERA 15 2,6 % 
 
Taula 26. Cobertura de certificats per tipus de centre del total de certificats de professionalitat del 
catàleg del Servei Públic d’Ocupació (vigència entre l’1/01/2016 i el 31/12/2016) 
Total de certificats de professionalitat que tenen 
centres acreditats per illes Nbre. certificats Cobertura 
MALLORCA CENTRES PROPIS 225 38,6  % 
MALLORCA CENTRES COL·LABORADORS 218 37,4  % 
EIVISSA CENTRES PROPIS 40 6,9  % 
EIVISSA CENTRES COL·LABORADORS 75 12,9 % 
MENORCA CENTRES PROPIS 41 7,0 % 
MENORCA CENTRES COL·LABORADORS 63 10,8  % 
FORMENTERA CENTRES PROPIS 10 1,7 % 
FORMENTERA CENTRES COL·LABORADORS 6 1,0  % 
 
Taula 27. Certificats de professionalitat amb centres acreditats a les Illes Balears, per famílies 
professionals. 

 FAMÍLIES PROFESSIONALS 

Nbre. certificats 
professionalitat 
del repertori 
nacional 

Nbre. certificats 
amb centres 
acreditats a les 
Illes Balears Cobertura 

 Activitats físiques i esportives 17 9 52,9% 
 Administració i gestió 14 14 100,0% 
 Agrària 45 45 100,0% 
 Arts gràfiques 31 7 22,6% 
 Arts i artesania 21 0 0,0% 
 Comerç i màrqueting 19 19 100,0% 
 Edificació i obra civil 24 17 70,8% 
 Electricitat i electrònica 31 31 100,0% 
 Energia i aigua 16 7 43,8% 
 Fabricació mecànica 28 3 10,7% 
 Fusta, moble i suro 18 6 33,3% 
 Hoteleria i turisme 24 20 83,3% 
 Imatge i so 12 11 91,7% 
 Imatge personal 14 14 100,0% 
 Indústries alimentàries 27 6 22,2% 
 Indústries extractives 18 0 0,0% 
 Informàtica i comunicacions 23 19 82,6% 
 Instal·lació i manteniment 18 6 33,3% 
 Maritimopesquera 29 29 100,0% 
 Química 27 0 0,0% 
 Sanitat 3 3 100,0% 
 Seguretat i medi ambient 21 10 47,6% 
 Serveis socioculturals i a la comunitat 24 24 100,0% 
 Tèxtil, confecció i pell 33 3 9,1% 
 Transport i manteniment de vehicles 32 25 78,1% 
 Vidre i ceràmica 14 0 0,0% 
 



 
 

Segons la informació recopilada pel registre del SOIB sobre centres acreditats a les 
Balears, la cobertura de certificats amb centres acreditats i que, entre d’altres, 
complien amb les especificacions sobre equipaments i instal·lacions i adoptaven el 
compromís de disposar de personal docent expert, segons les especificacions que 
estableixen els reials decrets que regulen els certificats de professionalitats, va ser del 
100 % en el cas de les famílies d’Administració i gestió, Agrària, Comerç i màrqueting, 
Electricitat i electrònica, Imatge personal, Maritimopesquera, Sanitat i Serveis 
socioculturals i a la comunitat. 
 
També la cobertura és alta (igual o superior al 75 %) en Informàtica i comunicacions, 
Hoteleria i turisme, Imatge i so i Transport i manteniment de vehicles. Per contra, Arts i 
artesania, Indústries extractives, Química i Vidre i ceràmica continuen sense disposar 
de cap centre acreditat.  
Les taules següents mostren la cobertura diferenciada per famílies professionals 
segons siguin centres propis o col·laboradors.  
 
Taula 28.Certificats de professionalitat amb centres propis acreditats a les Illes Balears per famílies 
professionals. 

 FAMÍLIES PROFESSIONALS 

Nbre. certificats 
professionalitat 
del repertori 
nacional 

Nbre. certificats 
amb centres 
propis acreditats 
a les Illes Balears Cobertura 

 Activitats físiques i esportives 17 7 41,17% 
 Administració i gestió 14 14 100,0% 
 Agrària 45 45 100,0% 
 Arts gràfiques 31 0 0,0% 
 Arts i artesania 21 0 0,0% 
 Comerç i màrqueting 19 3 15,78% 
 Edificació i obra civil 24 17 70,83% 
 Electricitat i electrònica 31 31 100,0% 
 Energia i aigua 16 4 25% 
 Fabricació mecànica 28 1 3,57% 
 Fusta, moble i suro 18 3 16,66% 
 Hoteleria i turisme 24 17 70,83% 
 Imatge i so 12 1 8,33% 
 Imatge personal 14 14 100,0% 
 Indústries alimentàries 27 2 7,40% 
 Indústries extractives 18 0 0,0% 
 Informàtica i comunicacions 23 9 39,13% 
 Instal·lació i manteniment 18 5 27,77% 
 Maritimopesquera 29 29 100,0% 
 Química 27 0 0,0% 
 Sanitat 3 1 33,33% 
 Seguretat i medi ambient 21 4 19,04% 
 Serveis socioculturals i a la comunitat 24 24 100,0% 
 Tèxtil, confecció i pell 33 0 0,0% 
 Transport i manteniment de vehicles 32 18 56,25 
 Vidre i ceràmica 14 0 0,0% 
 



 
 

Taula 29. Certificats de professionalitat amb centres col·laboradors acreditats a les Illes Balears per 
famílies professionals. 

 FAMÍLIES PROFESSIONALS 

Nbre. certificats 
professionalitat 
del repertori 
nacional 

Nbre. certificats 
amb centres 
col·laboradors 
acreditats a les 
Illes Balears Cobertura 

 Activitats físiques i esportives 17 8 47,05% 
 Administració i gestió 14 14 100,0% 
 Agrària 45 20 44,44% 
 Arts gràfiques 31 7 22,58% 
 Arts i artesania 21 0 0,0% 
 Comerç i màrqueting 19 19 100,0% 
 Edificació i obra civil 24 17 70,83% 
 Electricitat i electrònica 31 6 19,35% 
 Energia i aigua 16 6 37,5% 
 Fabricació mecànica 28 3 10,71% 
 Fusta, moble i suro 18 4 22,22% 
 Hoteleria i turisme 24 20 83,33% 
 Imatge i so 12 11 91,66% 
 Imatge personal 14 11 78,57% 
 Indústries alimentàries 27 6 22,22% 
 Indústries extractives 18 0 0,0% 
 Informàtica i comunicacions 23 19 82,60% 
 Instal·lació i manteniment 18 4 22,22% 
 Maritimopesquera 29 4 13,79% 
 Química 27 0 0,0% 
 Sanitat 3 3 100,0% 
 Seguretat i medi ambient 21 8 38,09% 
 Serveis socioculturals i a la comunitat 24 21 87,5% 
 Tèxtil, confecció i pell 33 3 9,09% 
 Transport i manteniment de vehicles 32 17 53,12% 
 Vidre i ceràmica 14 0 0,0% 

 
Podem veure que als centres propis hi ha cobertura total a sis  famílies professionals, 
administració i gestió, agrària, electricitat i electrònica, imatge personal, 
maritimopesquera i serveis socioculturals i a la comunitat; mentre als centres 
col·laboradors aquesta cobertura es dona només a tres famílies professionals, 
administració i gestió, comerç i sanitat. 
 
A continuació mostrem els centres i les seves especialitats formatives d’alta l’any 2016 
diferenciades per illes: 
 
Taula 30. A Formentera 

 FAMÍLIES PROFESSIONALS 

ESPECIALITATS 
AMB CENTRES 
D’ALTA A 
FORMENTERA 

 Activitats físiques i esportives 2 
 Administració i gestió 1 
 Agrària 3 
 Edificació i obra civil 2 
 Hoteleria i turisme 4 
 Informàtica i comunicacions 1 
 Serveis socioculturals i a la comunitat 3 

 



 
 

Taula 31. A Eivissa 

 FAMÍLIES PROFESSIONALS 

ESPECIALITATS 
AMB CENTRES 
D’ALTA A EIVISSA 

 Activitats físiques i esportives 4 
 Administració i gestió 42 
 Agrària 24 
 Arts gràfiques 1 
 Comerç i màrqueting 7 
 Electricitat i electrònica 1 
 Fusta, moble i suro 1 
 Hoteleria i turisme 28 
 Imatge personal 12 
 Indústries alimentàries 2 
 Informàtica i comunicacions 19 
 Maritimopesquera 1 
 Sanitat 4 
 Seguretat i medi ambient 3 
 Serveis socioculturals i a la comunitat 19 
 Transport i manteniment de vehicles 3 

 
Taula 32. A Menorca 

 FAMÍLIES PROFESSIONALS 

ESPECIALITATS 
AMB CENTRES 
D’ALTA A 
MENORCA 

 Activitats físiques i esportives 6 
 Administració i gestió 56 
 Agrària 5 
 Comerç i màrqueting 12 
 Electricitat i electrònica 2 
 Energia i aigua 1 
 Fabricació mecànica 1 
 Hoteleria i turisme 31 
Instal·lació i manteniment 3 
 Indústries alimentàries 2 
 Informàtica i comunicacions 19 
 Maritimopesquera 13 
 Seguretat i medi ambient 5 
 Serveis socioculturals i a la comunitat 39 
 Tèxtil, confecció i pell 2 
 Transport i manteniment de vehicles 16 
 
Taula 33. A Mallorca 

 FAMÍLIES PROFESSIONALS 

ESPECIALITATS 
AMB CENTRES 
D’ALTA A 
MALLORCA 

 Activitats físiques i esportives 24 
 Administració i gestió 297 
 Agrària 135 
 Arts gràfiques 18 
 Comerç i màrqueting 233 
 Edificació i obra civil 32 
 Electricitat i electrònica 58 
 Energia i aigua 16 
 Fabricació mecànica 6 



 
 

 FAMÍLIES PROFESSIONALS 

ESPECIALITATS 
AMB CENTRES 
D’ALTA A 
MALLORCA 

 Fusta, moble i suro 7 
 Hoteleria i turisme 160 
 Imatge i so 17 
 Imatge personal 56 
 Indústries alimentàries 8 
 Informàtica i comunicacions 179 
 Instal·lació i manteniment 18 
 Maritimopesquera 39 
 Sanitat 11 
 Seguretat i medi ambient 43 
 Serveis socioculturals i a la comunitat 271 
 Tèxtil, confecció i pell 3 
 Transport i manteniment de vehicles 41 

 
1.2.2.3 CAL 06 - FORMADORS 
 
Pel que fa als formadors (CAL 06) presentam una llista amb els certificats de 
professionalitat que fins al 31 de desembre de 2016 disposen de docents registrats en 
la nostra base de dades que compleixen els requisits específics per impartir tots els 
mòduls (taula 34). 
 
Es tracta de 140 certificats de professionalitat amb formadors a tots els mòduls, sobre 
els 131 del 2015, la qual cosa suposa un 24 % sobre els 583 del catàleg, que correspon a 
un 1,5 % més que el 2015 (taula 35).  
 
Si tenim en compte els certificats de professionalitat impartits el 2016 en total 109, i que 
d’aquests certificats 100 tenen formadors acreditats a tots els mòduls, el percentatge 
de certificats impartits l’any 2016 que disposen de formadors inscrits a la totalitat de 
mòduls és del 91,74 % , dos punts més que l’any 2015 (taula 36). 
 
Taula 34. Especialitats formatives que disposen de formadors a tots els seus mòduls formatius  (CAL06) 

Codi especialitat Descripció especialitat 

ADGD0108 GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA 

ADGD0210 CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES 

ADGD0208 GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS Nou 

ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

ADGG0108 ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ 

ADGG0208 ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT 

ADGG0308 ASSISTÈNCIA DOCUMENTAL I DE GESTIÓ EN DESPATXOS I OFICINES Nou 

ADGG0408 OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS 

ADGG0508 OPERACIONS D’ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS 

ADGN0108 FINANÇAMENT D’EMPRESES 

AFDA0110 CONDICIONAMENT FÍSIC EN GRUP AMB SUPORT MUSICAL 

AFDA0210 CONDICIONAMENT FÍSIC EN SALA D’ENTRENAMENT POLIVALENT 

AFDA0310 ACTIVITATS DE NATACIÓ   

AFDA0611 GUIA PER ITINERARIS DE BAIXA I MITJANA MUNTANYA  

AFDP0109 SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES 

AFDP0209 SOCORRISME EN ESPAIS AQUÀTICS NATURALS 



 
 

AGAJ0108 ACTIVITATS AUXILIARS EN FLORISTERIA 

AGAJ0110 ACTIVITATS DE FLORISTERIA  

AGAJ0208 ART FLORAL I GESTIÓ DE LES ACTIVITATS DE FLORISTERIA 

AGAJ0308 GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE GESPES EN CAMPS ESPORTIUS  

AGAN0109 CURES I MANEIG DEL CAVALL 

AGAN0110 DOMA BÀSICA DEL CAVALL 

AGAO0108 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA 

AGAO0208 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES 

AGAO0308M JARDINERIA I RESTAURACIÓ DEL PAISATGE 

AGAR0208 REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLES 

AGAR0309 ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE FORESTS 

AGAU0108 AGRICULTURA ECOLÒGICA 

AGAU0110 PRODUCCIÓ DE LLAVORS I PLANTES EN VIVER Nou 

AGAU0111 MANEIG I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA  

AGAX0208 ACTIVITATS AUXILIARS EN AGRICULTURA 

ARGG0110 DISSENY DE PRODUCTES GRÀFICS  

ARGT0111  OPERACIONS DE MANIPULACIÓ I ACABAMENT DE PRODUCTES GRÀFICS  

COML0110 ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM 

COML0209 ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT I LA DISTRIBUCIÓ 

COML0210 GESTIÓ I CONTROL DE L’APROVISIONAMENT 

COML0309 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS 

COMM0110 MÀRQUETING I COMPRAVENDA INTERNACIONAL 

COMM0112 GESTIÓ DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ 

COMT0110 ATENCIÓ AL CLIENT, CONSUMIDOR O USUARI 

COMT0112 ACTIVITATS DE GESTIÓ DEL PETIT COMERÇ 

COMT0210 GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA DEL COMERÇ INTERNACIONAL 

COMT0211 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ 

COMT0411 GESTIÓ COMERCIAL DE VENDES 

COMV0108 ACTIVITATS DE VENDA 

ELEE0109 MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

ELES0108 
MUNTATGE I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS EN 
EDIFICIS 

ELES0208 
OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE 
TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS 

ENAC0108 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS 

ENAE0108 MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES 

ENAE0111 
OPERACIONS BÀSIQUES EN EL MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS 
D’ENERGIES RENOVABLES 

ENAE0208 MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES 

ENAS0108 MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES DE GAS 

ENAS0110 
MUNTATGE, POSADA EN SERVEI, MANTENIMENT, INSPECCIÓ I REVISIÓ 
D’INSTAL·LACIONS RECEPTORES I APARELLS DE GAS 

EOCB0108 FÀBRIQUES D’OBRA DE PALETA 

EOCB0109 OPERACIONS AUXILIARS DE REVESTIMENTS CONTINUS EN CONSTRUCCIÓ 

EOCB0208 OPERACIONS AUXILIARS DE PALETA D'OBRA DE FÀBRICA I DE COBERTES Nou 

EOCB0209 OPERACIONS AUXILIARS D'ACABATS RÍGIDS I URBANITZACIÓ Nou 

EOCJ0109 MUNTATGE DE BASTIDES TUBULARS  

FMEC0110 SOLDADURA AMB ELÈCTRODE REVESTIT I TIG 

FMEC0210 SOLDADURA PER OXIGÀS I SOLDADURA MIG/MAG 

FMEE0108 OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓMECÀNICA 



 
 

HOTA0108 OPERACIONS BÀSIQUES DE PISOS EN ALLOTJAMENTS 

HOTA0208 GESTIÓ DE PISOS I NETEJA EN ALLOTJAMENTS 

HOTA0308 RECEPCIÓ EN ALLOTJAMENTS 

HOTG0108 CREACIÓ I GESTIÓ DE VIATGES COMBINATS I ESDEVENIMENTS 

HOTG0208 VENDA DE SERVEIS I PRODUCTES TURÍSTICS 

HOTI0108 PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL I INFORMACIÓ AL VISITANT 

HOTR0108 OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA 

HOTR0109 OPERACIONS BÀSIQUES DE PASTISSERIA 

HOTR0208 OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR 

HOTR0209 SOMMELIERIA 

HOTR0308 OPERACIONS BÀSIQUES DE CÀTERING 

HOTR0309 DIRECCIÓ EN RESTAURACIÓ 

HOTR0408 CUINA 

HOTR0409 GESTIÓ DE PROCESSOS DE SERVEI EN RESTAURACIÓ 

HOTR0508 SERVEIS DE BAR I CAFETERIA 

HOTR0509 REBOSTERIA 

HOTR0608 SERVEIS DE RESTAURANT 

HOTU0109 ALLOTJAMENT RURAL  

IFCD0110 CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB 

IFCD0210 DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS AMB TECNOLOGIES WEB  

IFCT0108 
OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES 
MICROINFORMÀTICS 

IFCT0109 SEGURETAT INFORMÀTICA  

IFCT0209 SISTEMES MICROINFORMÀTICS Nou 

IFCT0609 PROGRAMACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS  

IMAI0108 OPERACIONS DE LAMPISTERIA I CALEFACCIÓ CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA 

IMAQ0108 MANTENIMENT I MUNTATGE MECÀNIC D'EQUIP INDUSTRIAL Nou 

IMAR0108 MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 

IMAR0208 
MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
EXTRACCIÓ 

IMPE0108 SERVEIS AUXILIARS D’ESTÈTICA 

IMPE0210 TRACTAMENTS ESTÈTICS 

IMPP0108 CURES ESTÈTIQUES DE MANS I PEUS 

IMPP0208 SERVEIS ESTÈTICS D’HIGIENE, DEPILACIÓ I MAQUILLATGE 

IMPQ0108 SERVEIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA 

IMPQ0109 PERRUQUERIA TECNICOARTÍSTICA 

IMPQ0208 PERRUQUERIA 

IMSD0108 ASSISTÈNCIA DE REALITZACIÓ EN TELEVISIÓ 

IMSE0111 ANIMACIÓ MUSICAL I VISUAL EN VIU I EN DIRECTE  

IMST0109 PRODUCCIÓ FOTOGRÀFICA  

IMSV0209 DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES AUDIOVISUALS MULTIMÈDIA INTERACTIUS 

IMSV0408 ASSISTÈNCIA A L’ADREÇA CINEMATOGRÀFICA I D’OBRES AUDIOVISUALS 

INAH0109 ELABORACIÓ DE VINS I LICORS 

INAH0209 ENOTÈCNIA 

MAMD0209 TREBALLS DE FUSTERIA I MOBLE  

MAPN0712 
OPERACIONS PORTUÀRIES DE CÀRREGA, ESTIBA, DESCÀRREGA, DESESTIBA I 
TRANSBORDAMENT  

SANP0108 TANATOPRÀXIA  

SANT0108 ATENCIÓ SANITÀRIA A MÚLTIPLES VÍCTIMES I CATÀSTROFES 



 
 

SANT0208 TRANSPORT SANITARI 

SEAG0108 GESTIÓ DE RESIDUS URBANS I INDUSTRIALS 

SEAG0109 INTERPRETACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL 

SEAG0110 SERVEIS PER AL CONTROL DE PLAGUES 

SEAG0209 NETEJA EN ESPAIS OBERTS I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS  

SEAG0211 GESTIÓ AMBIENTAL 

SEAG0311 GESTIÓ DE SERVEIS PER AL CONTROL D'ORGANISMES NOCIUS 

SSCB0110 DINAMITZACIÓ, PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'ACCIONS CULTURALS  

SSCB0209 DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL 

SSCB0211 
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I 
JUVENIL 

SSCE0109 INFORMACIÓ JUVENIL Nou 

SSCE0110 DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ 

SSCG0109 INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 

SSCG0111 GESTIÓ DE TELEFONADES DE TELEASSISTÈNCIA  

SSCI0109 TREBALL DOMÈSTIC Nou 

SSCI0212 ACTIVITATS FUNERÀRIES I DE MANTENIMENT EN CEMENTERIS  

SSCI0312 ATENCIÓ AL CLIENT I ORGANITZACIÓ D’ACTES DE PROTOCOL EN SERVEIS FUNERARIS 

SSCM0108 NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS 

SSCS0108 ATENCIÓ SOCIOCANITÀRIA A LES PERSONES EN EL DOMICILI 

SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 

TCPF0109 RETOCS I ADAPTACIONS DE PECES I ARTICLES EN TÈXTIL I PELL 

TMVG0109 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT D’ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES 

TMVG0309 
MANTENIMENT DE SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE FORÇA I TRENS DE RODATGE DE 
VEHICLES AUTOMÒBILS 

TMVG0409 MANTENIMENT DEL MOTOR I DELS SEUS SISTEMES AUXILIARS 

TMVL0109 OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE CARROSSERIES DE VEHICLES 

TMVU0110 
OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE SISTEMES I EQUIPS D’EMBARCACIONS 
ESPORTIVES I D’ESBARJO 

TMVU0111 
PINTURA, REPARACIÓ I CONSTRUCCIÓ D’ELEMENTS DE PLÀSTIC REFORÇAT AMB FIBRA 
D’EMBARCACIONS ESPORTIVES I D’ESBARJO 

TMVU0112 
MANTENIMENT DE LA PLANTA PROPULSORA, MÀQUINES I EQUIPS AUXILIARS 
D’EMBARCACIONS ESPORTIVES I D’ESBARJO 

TMVU0210 
OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT D’ELEMENTS ESTRUCTURALS I DE 
RECOBRIMENT DE SUPERFÍCIES D’EMBARCACIONS ESPORTIVES I D’ESBARJO 

TMVU0211 
OPERACIONS DE MANTENIMENT D’ELEMENTS DE FUSTA D’EMBARCACIONS ESPORTIVES 
I D’ESBARJO 

TMVU0412 
ORGANITZACIÓ I SUPERVISIÓ DEL MANTENIMENT DE L’APARELL D’EMBARCACIONS 
ESPORTIVES I D’ESBARJO 

TMVU0512 
ORGANITZACIÓ I SUPERVISIÓ DEL MANTENIMENT D’ELEMENTS ESTRUCTURALS I DE 
RECOBRIMENT DE SUPERFÍCIES D’EMBARCACIONS ESPORTIVES I D’ESBARJO 

 
Taula 35. Cobertura de certificats de professionalitat del Catàleg  amb formadors inscrits EL 2016 

Total certificats del catàleg 
Total certificats amb formadors tots 
els mòduls % 

583 140 24,01   % 
 
Taula 36. Cobertura de certificats impartits amb formadors inscrits el 2016 

Total certificats  
impartits 2016  

Total certificat  impartits amb 
formadors a tots els  mòduls % 

109 100 91,74 % 



 
 

 
Un certificat de professionalitat configura un perfil professional entès com un conjunt 
de competències professionals identificables en el sistema productiu i reconegut i 
valorat en el mercat laboral. 
 
1.2.2.4 CAL03 i CAL04 – COMPARATIVA D’ACCIONS FORMATIVES DE CP SOBRE EL 

TOTAL D’ACCIONS 
 
L’indicador CAL03  defineix el percentatge d’accions formatives d’itinerari complet 
sobre el total d’accions vinculades a l’obtenció de certificats de professionalitats. Com 
que a la nostra comunitat autònoma, la formació s’imparteix prioritàriament de 
manera modulada i no podem diferenciar accions d’itinerari complet amb accions 
modulars, no és possible donar dades d’aquest indicador. 
 
Però sí que tenim el percentatge d’accions formatives de certificats de professionalitat 
sobre el total d’accions formatives impartides al 2016. CAL04 
 
Taula 37. CAL04. Percentatge d’accions formatives de certificat de professionalitat sobre el total d’accions 
formatives 

Modalitat d’accions formatives 
Accions 
formatives de 
C.P. 

Accions 
formatives 
finalitzades 

% d’accions formatives de 
certificat de 
professionalitat sobre el 
total d’accions formatives 
 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS EN ATUR 554 632 87,66% 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS 
VULNERABLES 118 120 98,33% 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS OCUPATS 23 23 100,00% 

ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADES 15 15 100,00% 

TOTAL 710 790 89,87  % 
 
Gràfic 1. CAL04. Percentatge d’accions formatives de certificat de professionalitat  sobre el total d’accions 

formatives 
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Pel que fa a la programació d’accions formatives, en el cas d’accions formatives 
adreçades a persones en situació d’atur, la impartició d’accions conduents a certificat 
de professionalitat, que acrediten de manera oficial la capacitació per al 
desenvolupament d’una activitat laboral, ha estat del 87,66 %; en el cas de les accions 
adreçades a col·lectius vulnerables ha estat del 98,33 %; en el cas de les accions 
formatives dels plans d’ocupats ha estat del 100 % ben igual que a la formació no 
finançada (v. gràfic 1). 
 
L’evolució mostra que el percentatge d’accions formatives de certificat augmenta 
respecte de l’any anterior pels plans de formació per a ocupats i per a les accions 
formatives dirigides al col·lectiu de vulnerables, per a les accions formatives dirigides a 
persones en atur disminueix aquest 2016. 
  
Tot i que segueix predominant la programació d’accions formatives de certificats sobre 
el total d’accions formatives (taula 37). La resta d’accions formatives corresponen a 
especialitats formatives incloses en el catàleg específicament per a col·lectius amb 
discapacitat (formació adreçada a col·lectius vulnerables) i a especialitats transversals 
d’idiomes i TIC. 
 
Taula 38.  Evolució global del % d’accions formatives de certificat de professionalitat sobre el total 
d’accions formatives 
Evolució global del % d’accions formatives 
de certificat de professionalitat sobre el 
total d’accions formatives 

2012 2013 2014 2015 2016 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS EN ATUR 75 % 91,6 % 87,6 % 94,1 % 87,66% 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS 
VULNERABLES 80 % 96,3 % 95,1 % 95 % 98,33% 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS OCUPATS - - 100 % 96,3 % 100% 

ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADES - - - - 100% 
 
2.2 RESULTATS DELS INDICADORS DE EXECUCIÓ 

2.2.1 Volum de participants en programes mixts d’ocupació - formació 
(REA01) 

 
El Servei d’Ocupació de les Illes Balears va articular un programa de subvencions per a 
la formació dual, mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge, amb la 
finalitat de millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció laboral dels joves fins a 30 
anys no inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, de les persones amb 
discapacitat i del col·lectiu de persones amb risc d’exclusió social i amb dificultats 
especials d’inserció laboral. 
 
Per altra banda, amb el Reial decret 751/2014, de 5 de setembre, es va aprovar 
l’Estratègia Espanyola d’Activació de l’Ocupació 2014-2016 que es configura com un 
marc normatiu per coordinar i executar les polítiques actives d’ocupació en el conjunt 
de l’Estat i recull com a objectiu estratègic o prioritari «la millora de l’ocupabilitat dels 



 
 

joves i complir amb el que preveu la Garantia Juvenil», i inclou, com un dels objectius 
estructurals, dins l’eix 2 Formació, «promoure la formació en alternança». 
 
És per tant en aquesta línia d’actuacions, que es desenvolupen al llarg de l’any 2016 els 
programes mixts d’ocupació-formació següents: 
 
 La Resolució del 19 de maig de 2015 dictada pel conseller d’Economia i 

Competitivitat, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de 
subvencions per executar un Programa Pilot de Formació Dual per a la millora de 
l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves amb especials 
dificultats d’inserció laboral i de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió 
social, basada en un règim d’alternança amb l’ocupació en una empresa i l’activitat 
formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació. 
Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d’alternança 
d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb l’activitat formativa rebuda en el 
marc del sistema de formació professional per a l’ocupació a través del contracte 
per a la formació i l’aprenentatge, d’acord amb el que estableix el Reial decret 
1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la 
formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual. 

 
 La Resolució del 28 de juliol de 2016 dictada pel conseller de Treball, Comerç i 

Indústria i president del SOIB, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions 
per a 2016 per presentar projectes mixts d’ocupació i formació amb dues línies 
d’ajuts, una per a persones desocupades de 30 anys o més finançada amb fons de 
Conferència Sectorial i l’altra, per a persones joves menors de 30 anys inscrits al 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil cofinançada pel Fons Social Europeu, a través 
del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil. 

 
Per tant, l’any 2016 i 2017 com a  programes mixts d’ocupació-formació a les Illes 
Balears s’han desenvolupat projectes de Garantia Juvenil per a participants de 16 a 29 
anys i un projecte pilot de Formació Dual a l’illa de Mallorca. Però com que aquests 
projectes no varen finalitzar abans de l’1 de gener del 2017, no es poden incloure en 
aquest informe d’Avaluació 2016. 
 
2.2.2  Volum de participants en accions formatives (REA02) 
 
Presentarem en primer lloc els resultats de les accions formatives adreçades 
prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, posteriorment inclourem les 
dades de les accions formatives adreçades a programes específics dirigits a persones 
amb especials necessitats formatives, i les accions formatives adreçades a treballadores 
i treballadors ocupats, finalment les accions formatives no finançades. 
 
Taula 39. Volum de participants en accions formatives per iniciativa 

Iniciativa 
Volum de participants 
en accions formatives 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES I TREBALLADORS 
DESOCUPATS 8.437 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A COL·LECTIUS VULNERABLES 1.407 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES I TREBALLADORS 
OCUPATS 266 



 
 

ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADES 250 

TOTAL PARTICIPANTS EN ACCIONS 10.360 
 

Gràfic 2. (REA02) Volum de participants en accions formatives  

 
 
El major volum de participants en les accions formatives finançades pel Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears es dóna en les accions formatives per persones 
preferentment desocupades, la qual cosa suposa el 81% de totes les accions formatives 
finalitzades l’any 2016. Taula 39 
 
Les dades mostren el volum total de participants en les accions formatives de les 
quatre iniciatives, d’un total de 10.360 participants, 5.562 són dones i 4.798 homes.  
 
Taula 40. Volum de participants en accions formatives per iniciativa i sexe 

Iniciativa Per sexe 
Volum de participants en 
accions formatives 
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250 
HOMES                193    

     
Gràfic 3. (REA02) Volum de participants en accions formatives per sexe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.2.1 Accions formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors 
desocupats 
 
Per illa i sexe (taula 41), la participació de les dones és superior a totes les illes, a 
Menorca la diferència és menor, per tant el volum de participació de dones en la 
formació per persones desocupades és més alt. A Formentera no ha hagut formació 
per aquest col·lectiu. 
 
Taula 41. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
desocupats, per illes i sexe 

Illes i Sexe 

Iniciativa de formació Illes Dona Home Total general 

ACCIONS FORMATIVES 
DESOCUPATS 

MALLORCA 3.531 3.010 6.541 
MENORCA 487 453 940 

EIVISSA  685 271 956 

Total general  4.703 3.734 8.437 
 
El volum major de participants és el perfil d’homes i dones entre 35 i 44 anys, amb un 
total de 1.992 persones participants, de les quals 1.226 són dones i 766 homes.  
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El volum de participació del col·lectiu de joves (entre 16 i 29 anys) és de 3.600 (1.784 
dones i 1.816 homes), la qual cosa suposa un 42,66 % sobre el total de participants. 
 
Del col·lectiu de persones majors de 44 anys, hi participen 1.898, és a dir un 22,5 % 
sobre el total de participants, dels quals 1.115 són dones i 783 són homes. (Taula 42) 
 
Taula 42. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
desocupats, per edat 

TRAM EDAT 

Iniciativa de formació Sexe 16-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 >=55 
Total 
general 

ACCIONS FORMATVES 
DESOCUPATS 

DONA 454 726 604 578 1.226 914 201 4.703 

HOME 612 778 426 369 766 596 187 3.734 

Total general 1.066 1.504 1.030 947 1.992 1.510 388 8.437 
 
Taula 43. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
desocupats, per famílies professionals i sexe 

              Sexe 

Iniciativa de 
formació Família professional Dona Home 

Total 
general 

ACCIONS 
FORMATIVES 
DESOCUPATS 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 37 38 75 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 865 314 1.179 
AGRÀRIA 211 390 601 
ARTS GRÁFIQUES 40 16 56 
COMERÇ I MÀRQUETING 297 175 472 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 3 84 87 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 6 234 240 
ENERGIA I AIGUA 5 108 113 
FABRICACIÓ MECÀNICA 5 102 107 
HOTELERIA I TURISME 1.342 849 2.191 
IMATGE I SO 29 51 80 
IMATGE PERSONAL 393 23 416 
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 51 101 152 
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 100 212 312 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT - 93 93 
MARITIMOPESQUERA 4 34 38 
SANITAT 29 34 63 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 24 36 60 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 1.244 485 1.729 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 18 355 373 

Total general  4.703 3.734 8.437 
 
Taula 44. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
desocupats, per famílies professionals i edat 

DESOCUPATS PER TRAM EDAT 

Família professional 
16-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
44 

45-
54 >=55 

Total 
general 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 11 18 10 12 13 8 3 75 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 
88 164 155 141 358 223 50 1.179 

AGRÀRIA 59 68 61 83 147 152 31 601 



 
 

ARTS GRÀFIQUES   19 8 8 11 10   56 

COMERÇ I MÀRQUETING 56 117 55 37 80 107 20 472 

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 4 2 5 8 34 26 8 87 

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 13 31 23 37 72 51 13 240 

ENERGIA I AIGUA 1 27 5 11 33 27 9 113 

FABRICACIÓ MECÀNICA 19 25 8 7 27 15 6 107 

HOTELERIA I TURISME 414 452 288 232 426 309 70 2.191 

IMATGE PERSONAL 83 110 67 26 84 46  416 

IMATGE I SO 6 20 16 14 8 11 5 80 

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES  13 32 19 30 44 14 152 

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 38 72 45 18 81 43 15 312 

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 3 26 2 10 29 21 2 93 

MARITIMOPESQUERA 8 8 3 3 8 6 2 38 

SANITAT 7 9 6 5 16 20  63 

SEGURETAT I MEDI AMBIENT  6 9 16 14 13 2 60 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA 
COMUNITAT 156 228 202 218 460 339 126 1.729 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE 
VEHICLES 100 89 30 42 61 39 12 373 

TOTAL 1.066 1.504 1.030 947 1.992 1.510 388 8.437 
 
Per famílies professionals i sexe (taula 43), l’anàlisi segueix la mateixa tònica dels anys 
anteriors, ja que el volum de participació de dones se segueix concentrant en les 
accions formatives classificades en els sectors Serveis socioculturals i a la comunitat, 
Hoteleria i turisme i Administració i gestió. No participa cap dona en Instal·lació i 
manteniment. A més, hi ha una mínima presència del sexe femení en Edificació i obra 
civil, Maritimopesquera, Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica i Energia i aigua. 
En canvi ha pujat respecte al 2015 en la família de Transport i manteniment de vehicles.  
 
El volum de participació d’homes és més dispers: són presents a tots els sectors i el 
volum resulta alt sobretot a les famílies d’Hoteleria i turisme, Agrària, Serveis 
socioculturals i a la comunitat i Transport i manteniment de vehicles. Però la seva 
participació és molt baixa (respecte de la dona) en Arts gràfiques i en Imatge personal. 
 
Per famílies professionals i edats (taula 44), Hoteleria i turisme és la família professional 
en què trobam un volum més gran de participants en tots els trams d’edat. Les famílies 
Administració i gestió i Serveis socioculturals i a la comunitat presenten també un alt 
volum de participants. Destaca amb molts participants els joves de 16 a 19 anys a la 
família de Transport i manteniment de vehicles. 
 



 
 

Taula 45. REA02  Volum de participants en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
desocupats, per tipus de centre 

Iniciativa de formació 
Centres 
col·laboradors Centres propis Total general 

ACCIONS FORMATIVES DESOCUPATS 5.249 3.188 8.437 
 
Taula 46.  REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
desocupats, per tipus de centre i per Illa 

Iniciativa de formació per illes 
Centres 
col·laboradors Centres propis Total general 

ACCIONS FORMATIVES DESOCUPATS 
MALLORCA 3.863 2.678 6.541 
ACCIONS FORMATIVES DESOCUPATS 
MENORCA 701 239 940 

ACCIONS FORMATIVES DESOCUPATS EIVISSA 685 271 956 

Total  5.249 3.188 8.437 
 
Per tipus de centre, observem que al 2016 a totes les illes hi ha un volum més gran de 
participants en accions impartides en centres col·laboradors. És així perquè s’han 
tornat a programar més accions formatives en centres col·laboradors que en centres 
propis (taula 45 i 46). 
 
Com que l’any 2014 se va començar la desagregació per nivell de qualificació, així convé 
recordar la classificació de nivells dels certificats de professionalitat:  
 
Nivell 1: competència en un conjunt reduït d’activitats de treball relativament simples 
corresponents a processos normalitzats, en què els coneixements teòrics i les 
capacitats pràctiques que s’han d’aplicar són limitats. 
 
Nivell 2: aquell que acredita la competència en un conjunt d’activitats professionals ben 
determinades amb la capacitat d’utilitzar els instruments i les tècniques pròpies, que 
concerneix principalment un treball d’execució que pot ser autònom en el límit de les 
tècniques esmentades. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de la 
seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés. 
 
Nivell 3: competència en un conjunt d’activitats professionals que requereixen el 
domini de diverses tècniques i pot ser executat de manera autònoma, comporta 
responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat. Exigeix la 
comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i l’avaluació dels factors 
del procés i de les seves repercussions econòmiques. 
 
Taula 47. Volum de participants en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
desocupats, per nivell de qualificació de les accions formatives 

Nivell de qualificació de les accions formatives Total general 

1 2.014 

2 3.043 

3 2.049 

No en té (accions no conduents a CP) 1.331 

Total general 8.437 
 



 
 

Per nivell de qualificació de les accions formatives. Hi destaca el major volum de 
participació en accions formatives de nivell 2.  
 
En aquesta taula també observam que el nombre de participants que no fan formació 
per a persones desocupades vinculada a  Certificats de professionalitat és de 1.331. 
 
2.2.2.2 Accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 
 
En accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables, el volum de persones 
participants comptabilitzats en 2016 puja a 1.407. (Taula 39) 
 
Taula 48. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables, per illes i  
sexe 

Sexe 

Iniciativa de formació Illes Dona Home Total general 

ACCIONS FORMATIVES 
COL·LECTIUS 
VULNERABLES 

MALLORCA 517 667 1.184 

MENORCA 42 20 62 

EIVISSA I FORMENTERA 129 32 161 

Total general  688 719 1.407 
 
Per illes, la participació de les dones és superior a les illes de Menorca i Eivissa i 
Formentera, però no a Mallorca (taula 48). 
Per sexe, hi destaca globalment la participació dels homes, ja que és més alta que la de 
les dones (688 dones i 719 homes), per edat i sexe el volum més alt de participants es 
concentra en el perfil d’homes i dones entre 16 i 19 anys, amb un total de 395, dels 
quals 100 són dones i 295 homes.  
Entre les dones, el volum de participants més alt és entre 35 i 44 anys, amb 166 
participants.  
 
En tots els subtrams d’edats superiors a 25 anys hi ha més presència de la dona, i dels 
homes entre 16 i 24 anys. (taula 49). 
 
Taula 49. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables, per edat 
i sexe 

   TRAM EDAT 
Iniciativa de 
formació Sexe 16-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 >=55 Total  
ACCIONS 
FORMATIVES 
COL·LECTIUS 
VULNERABLES 

DONA 100 95 85 100 166 119 23 688 

HOME 295 134 78 32 92 75 13 719 

Total general  395 229 163 132 258 194 36 1.407 
 
Per famílies professionals (taula 50), Administració i gestió és la que mostra més volum 
de participació global i després, Hoteleria i turisme i Transport i manteniment de 
vehicles. En les famílies d’Administració i gestió, Hoteleria i turisme i serveis 
socioculturals a la comunitat segueix predominant la participació femenina, en canvi la 
seva participació és nul·la en Edificació i obra civil i Electricitat i electrònica, i molt baixa 
en Instal·lació i manteniment i Transport i manteniment de vehicles.  



 
 

Pel que fa als homes, presenten una participació nul·la en Tèxtil, confecció i pell, i 
escassa en Imatge personal; molt alta en Transport i manteniment de vehicles i en 
Hoteleria i turisme. 
 
Taula 50. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a col·lectius  vulnerables, per 
famílies professionals i sexe 

Sexe 

Iniciativa de 
formació Família Professional Dona Home 

Total 
general 

 
ACCIONS 
FORMATIVES 
COL·LECTIUS 
VULNERABLES 
 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 237 58 295 

AGRÀRIA 1 45 46 
COMERÇ I MÀRQUETING 74 75 149 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL - 20 20 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA - 31 31 
HOTELERIA I TURISME 136 117 253 
IMATGE PERSONAL 47 3 50 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 2 59 61 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 14 32 46 
SERVEIS SOCIOCULTURALS  I A LA COMUNITAT 139 47 186 
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 29 - 29 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 9 232 241 
Total general 688 719 1.047 

 
Per família professional per tram d’edat, el perfil de joves menors de 19 anys presenta 
un major volum en Transport i manteniment de vehicles.  
El perfil de persones majors de 35 anys ha participat més a les famílies de Administració 
i gestió, Serveis socioculturals i a Comerç i màrqueting. (taula 51). 
 
Taula 51. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables, per 
famílies professionals i edat 

  
 

TRAM EDAT 

Iniciativa de 

formació Família professional 
16-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 >=55 

Total  

ACCIONS 
FORMATIVES 
COL·LECTIUS 
VULNERABLES 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 31 24 36 43 85 60 16 295 

AGRÀRIA 26 3 4 2 6 4 1 46 

COMERÇ I MÀRQUETING 29 21 17 14 39 29 - 149 
EDIFICACIÓ I OBRA 
CIVIL 16 4 - - - - - 20 

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 18 6 7 - - - - 31 

HOTELERIA I TURISME 63 59 26 29 36 38 2 253 

IMATGE PERSONAL 6 9 8 13 12 2 - 50 
INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT 22 6 7 2 17 7 - 61 

SEGURETAT I MEDI 
AMBIENT 7 2 2 5 9 18 3 46 

SERVEIS 
SOCIOCULTURALS  I A 
LA COMUNITAT 

22 33 32 21 48 24 6 186 

TÈXTIL, CONFECCIÓ I 
PELL - - - 3 6 12 8 29 

TRANSPORT I 
MANTENIMENT DE 
VEHICLES 

155 62 24 - - - - 241 



 
 

  
 

TRAM EDAT 

Iniciativa de 
formació Família professional 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 >=55 
Total  

Total general 395 229 163 132 258 194 36 1.047 
 
Taula 52. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables, per tipus 
de centre 

Iniciativa de formació 
Centres 
col·laboradors Centres propis Total general 

ACCIONS FORMATIVES C. VULNERABLES 1.363 44 1.047 
 
Taula 53.  REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables, per 
tipus de centre i per Illa 

Iniciativa de formació per illes 
Centres 
col·laboradors Centres propis Total general 

ACCIONS FORMATIVES C. VULNERABLES 
MALLORCA 1.140 44 1.184 
ACCIONS FORMATIVES C. VULNERABLES 
MENORCA 62 - 62 
ACCIONS FORMATIVES C. VULNERABLES 
EIVISSA I FORMENTERA 161 - 161 
 
Per tipus de centre, observem que el major volum de participants correspon a centres 
col·laboradors, però és el segon any que els centres propis han impartit formació 
adreçada a col·lectius vulnerables a l’illa de Mallorca (taula 52 i 53).  
Finalment, per nivell de qualificació (taula 54) de les accions formatives adreçades a 
col·lectius vulnerables hi destaca la gran participació d’aquest tipus de col·lectiu en el 
nivell 1, el que acredita competències bàsiques, i cap al nivell 3. 
 
Taula 54. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables, per 
nivell de qualificació 
Nivell de qualificació de les accions 
formatives per col·lectius vulnerables Total general 
1 1.119 
2 268 
3 - 
No en té  (accions no conduents a CP) 20 

Total general 1.047 
 

En aquesta taula també observam que el nombre de participants que no fan formació 
per a col·lectius vulnerables, vinculada a  Certificats de professionalitat és de 20. 

 
2.2.2.3 Accions formatives adreçades a treballadores i treballadors ocupats 
 
En accions formatives corresponents a treballadors ocupats, el volum de persones 
participants comptabilitzats al 2016 és de 266. (Taula 39) Per sexe, hi participen més els 
homes (114 dones i 152 homes). A totes les illes la participació dels homes és superior a 
les dones. 
 
Taula 55. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
ocupats, per illes i sexe 

Sexe 

Iniciativa de formació Illes Dona Home Total general 



 
 

ACCIONS FORMATIVES 
TREBALLADORS OCUPATS 

MALLORCA 102 130 232 

MENORCA 10 11 21 

EIVISSA  2 11 13 

Total general  114 152 266 
 
Per edat i sexe un alt volum de participants es concentra en el perfil d’homes i dones 
entre 35 i 44 anys, amb un total de 105, dels quals 39 són dones i 66 homes.  
Els trams d’edat amb menor volum de participants el trobam entre els joves de 16 i 19 
anys i els majors de 54 anys, amb 3 i 18 respectivament. (taula 56)  
 
Taula 56. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a  treballadores i treballadors 
ocupats, per edat i sexe 

  
 

TRAM EDAT 

Iniciativa de formació Sexe 16-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 >=55 
Total 
general 

ACCIONS FORMATIVES 
TREBALLADORS 
OCUPATS 

DONA 3 13 6 16 39 30 7 114 

HOME - 2 19 29 66 25 11 152 

Total general  3 15 25 45 105 55 18 266 
Per famílies professionals i sexe en la formació dirigida a treballadors ocupats també es 
concentra la participació femenina en Serveis socioculturals i a la comunitat, i la dels 
homes es dispersa en més famílies professionals; en Imatge personal no hi participen 
els homes i en Instal·lació i manteniment no hi participen les dones (taula 57). 
 
Taula 57. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
ocupats, per famílies professionals i sexe 

Sexe 
Iniciativa de 
formació Família professional Dona Home 

Total 
general 

ACCIONS 
FORMATIVES 
TREBALLADORS 
OCUPATS 

AGRÀRIA 3 23 26 

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT - 46 46 

IMATGE PERSONAL 13 - 13 

SEGURETAT I MEDI AMBIENT 5 42 47 
SERVEIS SOCIOCULTURALS  A LA COMUNITAT 93 41 134 

Total general  114 152 266 
 
Per família professional per tram d’edat, Serveis socioculturals i a la comunitat 
presenta el major volum en gairebé tots els trams. La participació de les persones entre 
35 i 44 anys destaca amb 105 participants (taula 58). 
 
Taula 58. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
ocupats, per famílies professionals i edat 

TRAM EDAT 
Iniciativa de 
formació Família professional 16-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 >=55 

Total 
general 

ACCIONS 
FORMATIVES 
TREBALLADORS/ES 
OCUPATS/DES 

AGRÀRIA - - 4 5 6 8 3 26 
INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT - 2 - 11 19 10 4 46 

IMATGE PERSONAL 1 6 2 - 1 3 - 13 
SEGURETAT I MEDI 
AMBIENT - - 5 - 33 5 4 47 



 
 

SERVEIS 
SOCIOCULTURALS  A LA 
COMUNITAT 

2 7 14 29 46 29 7 134 

Total general  3 15 25 45 105 55 18 266 

 
Per tipus de centre, observem que el volum de participants correspon a centres propis, 
ja que totes les accions de formació per a persones ocupades s’han executat en aquest 
tipus de centre. 
 
Taula 59. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
ocupats, per tipus de centre 

Iniciativa de formació 
Centres 
col·laboradors Centres propis Total general 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS OCUPATS 0 266 266 
 

Taula 60.  REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
ocupats, per tipus de centre i per Illa 
 
Finalment, per nivell de qualificació de les accions formatives per ocupats tot és 
formació acreditable de nivell 2 i 3, no hi ha cap formació de nivell 1. 
 
Taula 61. REA02 Volum de participants en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
ocupats per nivell de qualificació  
Nivell de qualificació de les accions 
formatives Total general 
1 - 
2 132 
3 134 
No en té 4 (accions no conduents a CP) - 

Total general 266 
 
2.2.2.4 Formació No Finançada 
 
En accions formatives corresponents a formació no finançada, el volum de persones 
participants comptabilitzats en 2016 és de 250. (Taula 62). Per sexe, hi participen molt 
més els homes (57 dones i 193 homes). 
Aquesta formació es dona només a l’illa de Mallorca. 

                                                   
4   No tenen nivell les especialitats formatives no conduents a certificat de professionalitat, hi inclou 
les especialitats formatives específiques, idiomes, experimentals i/o les adreçades a persones 
discapacitades. 

Iniciativa de formació per illes Centres propis 

ACCIONS FORMATIVES OCUPATS MALLORCA 232 

ACCIONS FORMATIVES OCUPATS MENORCA 21 

ACCIONS FORMATIVES OCUPATS EIVISSA  13 
 



 
 

 
Taula 62. REA02 Volum de participants en accions formatives no finançades, per illes i sexe 

Sexe 

Iniciativa de formació Illes Dona Home Total general 
ACCIONS FORMATIVES NO 
FINANÇADES MALLORCA 57 193 250 
 
Per edat i sexe el més alt volum de participants es concentra en el perfil d’homes entre 
35 i 54 anys amb un total de 123.  
Els trams d’edat amb menor volum de participants el trobam entre els joves 16 i 19 
anys i els majors de 54 anys, amb 4 i 7 respectivament. (Taula 63)  
 
Taula 63. REA02 Volum de participants en accions formatives no finançades, per edat i sexe 

   TRAM EDAT 

Iniciativa de formació Sexe 16-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 >=55 Total  

ACCIONS FORMATIVES NO 
FINANÇADES 

DONA 0 6 11 3 25 8 4 57 

HOME 4 19 27 17 59 64 3 193 

Total general  4 25 38 20 84 72 7 250 
 
Per famílies professionals i sexe en la formació no finançada es dona més la 
participació en la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat, la 
participació de les dones és nul·la a Comerç i màrqueting, Edificació i obra civil, i a 
Electricitat i electrònica. (Taula 64). 
 
Taula 64. REA02 Volum de participants en accions formatives no finançades, per famílies professionals i 
sexe 

Sexe 
Iniciativa de 
formació Família professional Dona Home 

Total 
general 

ACCIONS 
FORMATIVES NO 
FINANÇADES 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 1 42 43 

COMERÇ I MÀRQUETING - 12 12 

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL - 16 16 

ELECTRICITAT  I ELECTRÒNICA - 36 36 

SANITAT 21 22 43 
SERVEIS SOCIOCULTURALS  A LA COMUNITAT 35 65 100 

Total general  57 193 250 
 
Per família professional i per tram d’edat, Serveis socioculturals i a la comunitat 
presenta el major volum en casi tots els trams. La participació de les persones entre 35 i 
54 anys destaca amb 156 participants (taula 65). 
 
Taula 65. REA02 Volum de participants en accions formatives no finançades per famílies professionals i 
edat 

TRAM EDAT 
Iniciativa de 
formació Família professional 16-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 >=55 

Total 
general 

ACCIONS 
FORMATIVES 
NO 
FINANÇADES 

ACTIVITATS FÍSIQUES I 
ESPORTIVES - - 5 9 15 14 - 43 
COMERÇ I MÀRQUETING 2 4 6 - - - - 12 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL - - - - 12 4 - 16 
ELECTRICITAT  I 
ELECTRÒNICA 2 7 2 4 9 12 - 36 



 
 

SANITAT - 4 5 3 16 11 4 43 
SERVEIS 
SOCIOCULTURALS  A LA 
COMUNITAT - 10 20 4 32 31 3 100 

Total general  4 25 38 20 84 72 7 250 
 
Per tipus de centre, observem que a l’inrevés de la formació per a ocupats, tota la 
Formació no Finançada la imparteixen centres col·laboradors, i només a l’illa de 
Mallorca. 
 
Finalment, per nivell de qualificació de la formació no finançada, hem de recordar que  
tota és formació acreditable, i aquest any 2016 se reparteix entre certificats de 
professionalitat  de nivell 1 i 2, no hi ha cap formació de nivell 3. 
 
Taula 66. REA02 Volum de participants en accions formatives no finançades per nivell de qualificació  

Nivell de qualificació de les accions formatives Total general 
1 64 
2 186 
3 - 

Total general 250 
 
A continuació mostram una taula amb les dades de participants a les distintes 
iniciatives de formació, per anys, des que desenvolupem aquesta avaluació de la 
formació. I es pot veure que cada any ampliem més les dades analitzades. 
 
Taula 67. REA02 Evolució global del volum d’execució d’accions formatives 

Evolució global del  volum 
d’execució  d’accions formatives 2013 2014 2015 2016 

ACCIONS FORMATIVES 
TREBALLADORES I TREBALLADORS 
EN ATUR 13.966 12.652 13.318 8.437 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS 
VULNERABLES 979 1.911 2.892 1.047 
ACCIONS FORMATIVES 
TREBALLADORES I TREBALLADORS 
OCUPATS - 247 406 266 

FORMACIÓ NO FINANÇADA - - - 250 
 
2.3 RESULTATS DELS INDICADORS D’EFICÀCIA  
Com hem apuntat a la presentació d’aquest Informe, l’àmbit temporal d’avaluació 
preveu les accions formatives que finalitzen entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 
l'any objecte d'avaluació. Aquest criteri té com a conseqüència que s'incloguin accions 
formatives de dues o fins i tot més convocatòries i, per tant, finançades amb càrrec a 
exercicis pressupostaris diferents i és per aquesta raó que ens resulta impossible 
disposar dels indicadors d'eficiència ECA01. 
 
2.3.1 Durada de la formació impartida i durada de les pràctiques professionals no 
laborals per participant (ECA02, ECA04 i ECA06). 
 



 
 

ECA06. Distribució percentual per modalitat d’impartició de la formació: 
La totalitat d’accions formatives adreçades a treballadors desocupats s’han impartit en 
la modalitat presencial. 
 
Taula 68. ECA02 Global. Durada mitjana (hores) de les accions formatives 

Modalitat de formació 

Durada 
accions 
formatives 
(hores) 

Nbre. 
accions 
formatives 
finalitzades 

Durada 
mitjana 

ACCIONS FORMATIVES DESOCUPATS 74.220 632 117,5 
ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS VULNERABLES 15.680 120 131 
ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORS/ES OCUPATS/ES 2.090 23 91 
ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADA 1.430 15 95,3 

Total general 93.420 790 118 
 
2.3.1.1 Accions formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors 
desocupats 
 
Taula 69. ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
desocupats 

INDICADOR Iniciativa de formació 
Durada accions 
formatives 
(hores) 

Nbre. accions 
formatives 
finalitzades 

Durada mitjana 

ECA02 ACCIONS FORMATIVES 
DESOCUPATS 74.220 632 117,5 

 
Taula 69 A. ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a treballadores i 
treballadors desocupats per Illes 

INDICADOR Illes Durada total 
hores per Illa 

Nbre. accions 
formatives Illes 
finalitzades 

Durada mitjana 
per Illes  
(hores) 

Durada mitjana 
Accions 
Formatives 
(hores) 

ECA02 
MALLORCA 57.470 491 117 

117,5 MENORCA 8.340 74 112,5 

EIVISSA 8.410 67 125,5 
 
Taula 69 B. ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a treballadores i 
treballadors desocupats per famílies professionals. 
Iniciativa de 
formació Família professional 

Durada mitjana accions formatives 
per família professional  (hores) 

ACCIONS 
FORMATIVES 
DESOCUPATS 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 118,5 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 143 
AGRÀRIA 104 
ARTS GRÀFIQUES 115 
COMERÇ I MÀRQUETING 100 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 81,5 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 135,5 
ENERGIA I AIGUA 102,5 
FABRICACIÓ MECÀNICA 220 
HOTELERIA I TURISME 112 
IMATGE PERSONAL 100 
IMATGE I SO 92 
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 104 
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 130 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 171,5 



 
 

MARITIMOPESQUERA 65 
SANITAT 180 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 90 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 118 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 96 

 
Gràfic 4. . ECA02. Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a treballadores i 
treballadors desocupats per famílies professionals 

 
 
La taula 69 mostra que en el cas de les accions formatives adreçades a treballadores i 
treballadores desocupats la durada mitjana de les accions formatives ha estat de 117,5 
hores (ECA02). Eivissa i Formentera és el territori on la durada mitjana de la formació 
impartida és més alta i la més baixa és a Mallorca. Per famílies professionals podem 
veure que la formació de Fabricació mecànica, Sanitat i Instal·lació i manteniment són 
les de major durada de la mitjana (220, 180  i 171,5 hores respectivament), i les més 
baixes corresponen a Marítim pesquera i Edificació i obra civil amb 65 i 81,5 hores 
respectivament.(Gràfic 4) 
 
Per tipus d’especialitat formativa (gràfic 5), la mitjana de durada és superior en el cas 
de les especialitats formatives no vinculades al certificats (195 hores), mentre que les 
accions formatives vinculades a certificats de professionalitat tenen una durada mitjana 
de 106,5 hores. Això respon al fet que la impartició dels certificats es du a terme 
desglossada en mòduls, i les accions formatives no vinculades a certificats no es poden 
modular i sempre s’imparteixen com un itinerari complet. 
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Gràfic  5.ECA02. Per tipus d’especialitat formativa, durada mitjana en hores 
 de accions formatives adreçades a treballadores i treballadors desocupats  

 
 
 
Gràfic 6. ECA02. Per tipus de centre, durada mitjana en hores de accions 
 formatives adreçades a treballadores i treballadors desocupats  

 
 
En el gràfic 6, observem que les accions formatives impartides en centres propis 
disposen d’una durada mitjana en hores un poc superior a la dels centres 
col·laboradors (respectivament 118,3 i 117 hores). Això és perquè els centres propis 
imparteixen la formació amb un sistema que permet seleccionar impartició modular o 
de itinerari complet. 
 
Per una altra banda, el valor de la mitjana de la durada de les pràctiques professionals 
no laborals (ECA04) per participant és de 86,7 hores (taula 70). Per illes la durada menor 
mitjana de les pràctiques professionals no laborals, correspon a l’illa de Menorca. 
 
Taula 70. ECA04 Durada mitjana de les Pràctiques Professionals no Laborals per participant en accions 
formatives adreçades a treballadors i treballadores desocupats 

INDICADOR Iniciativa de formació 
Durada 
pràctiques 
(hores) 

Nbre. 
pràctiques 
finalitzades 

Durada 
mitjana 
pràctiques de 
certificat per 
participant 
(hores) 

ECA04 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
TREBALLADORES I TREBALLADORS EN 
ATUR 13.703 158 86,7 

 
Taula 70 A. ECA04 Durada mitjana (hores) de  les pràctiques professionals no laborals per participant en 
accions formatives adreçades a treballadors i treballadores desocupats per Illes 

INDICADOR Illes 
Durada 
pràctiques 
(hores) per Illa 

Nbre. 
pràctiques 
finalitzades 

Durada mitjana  
pràctiques per 
Illes  (hores) 

Durada mitjana 
pràctiques de 
certificat per 
participant 

106,5 

195 

0 

100 

200 

300 

118,3 

117 

116 

116,5 

117 

117,5 

118 

118,5 



 
 

(hores) 

ECA04 
MALLORCA 11.252 127 88,5 

86,7 MENORCA 1.240 17 73 

EIVISSA 1.211 14 86,5 

 
Taula 70 B. ECA04 Durada mitjana (hores) de les pràctiques professionals no laborals adreçades a 
treballadores i treballadors desocupats per famílies professionals 

Iniciativa de 
formació Família professional 

Durada mitjana pràctiques de 
certificat per família 
professional (hores) 

ACCIONS 
FORMATIVES 
DESOCUPATS 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 100 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 80 
AGRÀRIA 67,6 
ARTS GRÁFIQUES 40 
COMERÇ I MÀRQUETING 63,8 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 80 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 90,5 
ENERGIA I AIGUA 120 
FABRICACIÓ MECÀNICA 40 
HOTELERIA I TURISME 86 
IMATGE PERSONAL 127,7 
IMATGE I SO 80 
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 94 
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 80 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 133 
MARITIMOPESQUERA - 
SANITAT 158 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 80 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 97 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 55 

 
 
Gràfic 7. ECA04 Durada mitjana (hores) de les pràctiques professionals no laborals adreçades a 
treballadores i treballadors desocupats per famílies professionals 

 
 
Per famílies professionals podem veure que la mitjana de la durada de les pràctiques 
professionals no laborals de Sanitat i d’Instal·lació i manteniment són les més elevades 
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(158 h. i 133 h.), i les més baixes corresponen a Arts gràfiques i Fabricació mecànica 
amb 40 hores, i maritimopesquera no té hores de pràctiques perquè només s’han 
d’impartir mòduls que proporcionen titulació requerida per l’administració competent. 
(Gràfic 7) 
 
Totes les pràctiques corresponen a mòduls de pràctiques de certificats de 
professionalitat. I totes les accions formatives l’any 2016 (ECA06) s’han impartit en 
modalitat presencial, amb la qual cosa no es fa necessari fer cap anàlisi ni 
desagregació, mentre que s’està preparant per als pròxims anys accions amb modalitat 
en teleformació. 
 
La durada de la formació impartida varia en funció de si una acció formativa s’ha 
impartit completa o modulada. A més, la durada ve determinada pels reials decrets que 
regulen els certificats de professionalitat. 
 
2.3.1.2. Accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 
 
Taula 71. ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 

INDICADOR Iniciativa de formació 

Durada 
accions 
formatives 
(hores) 

Nbre. accions 
formatives 
finalitzades 

Durada 
mitjana 

ECA02 
ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS 
VULNERABLES 15.680 120 131 

 
Taula 71 A. ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables per 
Illes 

INDICADOR Illes Durada total 
hores per Illa 

Nbre. accions 
formatives Illes 
finalitzades 

Durada mitjana 
per Illes  (hores) 

Durada mitjana 
Accions Formatives 
(hores) 

ECA02 
MALLORCA 13.220 101 131 

131 MENORCA 850 4 212,5 

EIVISSA/FORM 1.610 15 107 
 
La durada mitjana global en hores de les accions formatives impartides adreçades a 
col·lectius vulnerables (ECA02) ha estat de 131 hores (taula 71). 
Per illes, Menorca és la que disposa de la durada mitjana més alta amb diferència (212,5 
hores) (taula 71A). 
 
Taula 71 B. ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables per 
famílies professionals 
Iniciativa de 
formació Família professional 

Durada mitjana accions formatives per 
família professional (hores) 

ACCIONS 
FORMATIVES 
VULNERABLES 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 185 

AGRÀRIA 112 
COMERÇ I MÀRQUETING 56 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 87 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 150 
HOTELERIA I TURISME 144 
IMATGE PERSONAL 172 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 200 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 102 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 174 
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 73 



 
 

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 76 
 
 
Gràfic 8 . ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 
 per famílies professionals 

 
Quant a la desagregació per famílies professionals (gràfic 8), la durada mitjana en 
hores de formació impartides en accions formatives, és superior a 170 h en el casos 
d’Instal·lació i manteniment (200 hores), Administració i gestió (185 hores), Serveis 
socioculturals i a la comunitat (174 hores) i Imatge personal (172 hores). Les famílies 
que disposen d’una durada mitjana en hores més baixa són: Comerç i màrqueting (56 
hores) i Tèxtil, confecció i pell amb 73 hores. 
 
Per tipus d’especialitat formativa (gràfic 9), la mitjana de durada és molt superior en el 
cas de les especialitats formatives no vinculades al certificats (455 hores), mentre que 
les accions formatives vinculades a certificats de professionalitat disposen d’una 
durada mitjana de 125 hores. Això respon, ben igual que en les convocatòries de 
desocupats, al fet que la impartició dels certificats es du a terme desglossada en 
mòduls, i les accions formatives no vinculades a certificats no es poden modular i 
sempre s’imparteixen com un itinerari complet. 
 
En el gràfic 10, observam que a l’inrevés del que ocorre per a les convocatòries de 
desocupats, les accions formatives impartides en centres propis tenen una durada 
mitjana en hores inferior a la dels centres col·laboradors (respectivament 73,7 i 133,5 
hores). 
 
Gràfic 9. ECA02. Per tipus d’especialitat formativa, durada mitjana en hores 
 de accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 
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Gràfic 10. ECA02. Per tipus de centre, durada mitjana en hores 
 de accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 

 
 
La mitjana de la durada de les pràctiques professionals per participant (taula 72) ha 
estat de 71 hores (ECA04).  
 
 
Taula72. ECA04 Durada mitjana de les pràctiques professionals no laborals per participant en accions 
formatives adreçades col·lectius vulnerables 

INDICADOR Iniciativa de formació 
Durada 
pràctiques 
(hores) 

Nbre. 
pràctiques 
finalitzades 

Durada mitjana 
pràctiques de 
certificat per 
participant (hores) 

ECA04 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
COL·LECTIUS VULNERABLES 2.198 31 71 

 
Taula 72A. ECA04 Durada mitjana (hores) de  les pràctiques professionals no laborals per participant en 
accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables per Illes 

INDICADOR Illes 
Durada 
pràctiques 
(hores) per Illa 

Nbre. pràctiques 
finalitzades 

Durada mitjana  
pràctiques per 
Illes  (hores) 

Durada mitjana 
pràctiques de 
certificat per 
participant (hores) 

ECA04 
MALLORCA 1.958 27 75,5 

71 MENORCA 40 1 40 

EIVISSA/FORM 200 3 67 
 
Taula 72 B. ECA04 Durada mitjana (hores) de les pràctiques professionals no laborals adreçades a 
col·lectius vulnerables per famílies professionals 

Iniciativa de 
formació Família professional 

Durada mitjana pràctiques de 
certificat per família professional 
(hores) 

ACCIONS 
FORMATIVES 
VULNERABLES 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 45 
AGRÀRIA 80 
COMERÇ I MÀRQUETING 40 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 80 
HOTELERIA I TURISME 72 
IMATGE PERSONAL 120 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 160 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 120 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 110 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 40 
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Gràfic  11 . ECA04 Durada mitjana (hores) de les pràctiques professionals no laborals adreçades a 
 col·lectius vulnerables per Famílies Professionals 

 
Pel que fa a la durada mitjana per persona en les pràctiques professionals per famílies 
(gràfic 9), hi destaquen Instal·lació i manteniment amb 160 hores i, Imatge personal i 
Seguretat i Medi ambient ambdues amb 120 hores. Mentre que Transport i 
manteniment de vehicles, i Comerç i màrqueting compten amb les durades mitjanes 
per persona més baixes amb 40 hores. 
 
La totalitat d’accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables també s’han 
impartit en la modalitat presencial (ECA06). 
 
2.3.1.3. Accions formatives adreçades a treballadores i treballadors ocupats 
 
 
Taula 73. ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
ocupats 

INDICADOR Iniciativa de formació 

Durada 
accions 
formatives 
(hores) 

Nbre. accions 
formatives 
finalitzades 

Durada 
mitjana 

ECA02 
ACCIONS FORMATIVES PERSONES EN 
SITUACIÓ OCUPAT/DA 2.090 23 91 

 
 
Taula 73 A. ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a treballadores i 
treballadors ocupats per Illes 

INDICADOR Illes Durada total 
hores per Illa 

Nbre. accions 
formatives Illes 
finalitzades 

Durada mitjana 
per Illes  
(hores) 

Durada mitjana accions 
formatives (hores) 

ECA02 
MALLORCA 1.840 19 97 

91 MENORCA 130 3 43 

EIVISSA 120 1 120 
 
 
Taula 73 B. ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a treballadores i 
treballadors ocupats per Famílies professionals 

Iniciativa de 
formació Família professional 

Durada mitjana accions 
formatives per família 
professional (hores) 

ACCIONS 
FORMATIVES 
OCUPATS 

AGRÀRIA 80 
IMATGE PERSONAL 90 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 167 
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SEGURETAT I MEDI AMBIENT 102 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 73 

 
 
Gràfic 12. ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
ocupats per famílies professionals 

 
 
En les accions formatives adreçades a treballadores i treballadors ocupats la durada 
mitjana de les accions formatives ha estat de 91 hores (taula 73). 
Per illes, Eivissa té la durada mitjana més alta amb diferència (120 hores) però només 
correspon a una acció formativa, i la més baixa Menorca amb una durada mitjana de 43 
hores (taula 73A). 
Quant a la desagregació per famílies professionals (gràfic 12), la durada mitjana en 
hores de formació impartides en accions formatives, és molt superior en el casos 
d’Instal·lació i manteniment (167 hores) mentre les altres tres són molt més baixes. 
 
Totes aquestes accions s’han fet a centres propis,  i correspon a  Formació vinculada a 
certificats de professionalitat. 
 
Taula 74. ECA04 Durada mitjana (hores) de les pràctiques professionals no laborals per participant en 
accions formatives adreçades a treballadores i treballadors ocupats  

INDICADOR Iniciativa de formació Durada pràctiques 
(hores) 

Nbre. 
pràctiques 
finalitzades 

Durada mitjana 
pràctiques de 
certificat per 
participant 
(hores) 

ECA04 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
OCUPATS 360 5 72 

 
Taula 74A. ECA04 Durada mitjana (hores) de  les pràctiques professionals no laborals per participant en 
accions formatives adreçades a treballadores i treballadors ocupats per Illes 

INDICADOR Illes 
Durada 
pràctiques 
(hores) per Illa 

Nbre. pràctiques 
finalitzades 

Durada mitjana  
pràctiques per 
Illes  (hores) 

Durada mitjana 
pràctiques de 
certificat per 
participant (hores) 

ECA04 
MALLORCA 320 4 80 

72 MENORCA 40 1 40 

EIVISSA - - - 
 
 
Taula 74 B. ECA04 Durada mitjana (hores) de les pràctiques professionals no laborals adreçades a 
treballadores i treballadors ocupats per famílies professionals 

Iniciativa de 
formació Família professional 

Durada mitjana pràctiques de 
certificat per família professional 
(hores) 
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ACCIONS 
FORMATIVES 
OCUPATS 

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 120 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 80 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 53 

 
La mitjana de la durada de les pràctiques professionals per participant (taula 74) ha 
estat de 72 hores (ECA04). I només s’han fet pràctiques a tres famílies professionals. 
 
La totalitat d’accions formatives de la formació adreçada a treballadores i treballadors 
ocupats també s’han impartit en modalitat presencial (ECA06). 
 
2.3.1.4. Accions formatives No finançades 
 
Taula 75. ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a formació no finançada 

INDICADOR Iniciativa de formació 

Durada 
accions 
formatives 
(hores) 

Nbre. accions 
formatives 
finalitzades 

Durada 
mitjana 

ECA02 ACCIONS FORMATIVES FORMACIÓ NO 
FINANÇADA 1.430 15 95,3 

 
Taula 75 A. ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a formació no finançada 

INDICADOR Illes Durada total 
hores per Illa 

Nbre. accions 
formatives Illes 
finalitzades 

Durada 
mitjana per 
Illes  
(hores) 

ECA02 MALLORCA 1.430 15 95,3 
 
Taula 75 B. ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a formació no finançada 

Iniciativa de 
formació Família professional 

Durada mitjana accions 
formatives per família 
professional (hores) 

ACCIONS 
FORMATIVES 
NO 
FINANÇADES 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 132,5 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 127 
COMERÇ I MARQUETING 50 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 30 
SANITAT 80 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 67 

 
Gràfic 13. ECA02 Durada mitjana (hores) de les accions formatives adreçades a formació no finançada 

 
Les accions formatives no finançades tenen una durada mitjana de 95,3 hores (taula 75) 
i totes corresponen a l’illa de Mallorca. 
Quant a la desagregació per famílies professionals (gràfic 13), la durada mitjana en 
hores de formació més rellevant es dona a la família d’activitats físiques i esportives, 
mentre la més baixa és d’edificació i obra civil. (Gràfic 13) 
Totes aquestes accions s’han fet a centres col·laboradors i corresponen a Formació 
vinculada a certificats de professionalitat. 
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Taula 76. ECA04 Durada mitjana (hores) de les pràctiques professionals no laborals per participant en  
formació no finançada 

INDICADOR Iniciativa de formació Durada pràctiques 
(hores) 

Nbre. 
pràctiques 
finalitzades 

Durada mitjana 
pràctiques de 
certificat per 
participant 
(hores) 

ECA04 ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADA 200 2 100 
 
Taula 76A. ECA04 Durada mitjana (hores) de les pràctiques professionals no laborals per participant en  
formació no finançades per famílies professionals 

Iniciativa de 
formació 

Família professional 
Durada mitjana pràctiques de 
certificat per família professional 
(hores) 

ACCIONS 
FORMATIVES 
NO 
FINANÇADES 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 120 

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 80 

 
Taula 77. ECA02. EVOLUCIÓ GLOBAL DE LES ACCIONS FORMATIVES 

Evolució global de la durada  
Durada mitjana de les accions formatives (hores) 
2013 2014 2015 2016 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS EN ATUR 

112 112 106 117,5 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS VULNERABLES 
216 156 116 131 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS OCUPATS 

 169 104 91 

ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADES 
   95,3 

 
Taula 78. ECA04. EVOLUCIÓ GLOBAL DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 

Evolució global de la durada  
Durada mitjana per persona de les pràctiques 
professionals no laborals (hores) 
2013 2014 2015 2016 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS EN ATUR 77,1 79 82 86,7 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS VULNERABLES 73,9 65 81 71 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS OCUPATS  80 96 72 

ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADES    100 

 
2.3.2.  Participació: taxes de multiparticipació (ECA05) 
 
La taxa de multiparticipació és la que mesura les persones que participen en més d’una 
acció formativa.  
 
Taula 79. ECA05 Taxa de multiparticipació Global, segons la modalitat de formació 

Iniciativa de formació Total treballadors Total persones 

Taxa de 
multiparticipació 
(ECA05) 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
TREBALLADORES I TREBALLADORES EN 
ATUR 8.437 5.342 1,58 



 
 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
COL·LECTIUS VULNERABLES 1.407 875 1,61 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
TREBALLADORES I TREBALLADORS 
OCUPATS 266 154 1,73 

ACCIONS FORMATIVES NO 
FINANÇADES 250 137 1,82 

TOTAL 10.360 6.508 1,59 
 
Taula 80. ECA05 Taxa de multiparticipació, segons  modalitat de formació i sexe 

Iniciativa de formació 
Taxa de multiparticipació de 
les Dones (ECA05) 

Taxa de multiparticipació 
dels Homes (ECA05) 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
TREBALLADORES I TREBALLADORES EN 
ATUR 1,59 1,56 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
COL·LECTIUS VULNERABLES 1,52 1,70 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
TREBALLADORES I TREBALLADORS 
OCUPATS 1,93 1,60 

ACCIONS FORMATIVES NO 
FINANÇADES 2,03 1,77 
 
La taxa de multiparticipació està relacionada amb la formació modular, ja que una taxa 
alta correspon a especialitats modulades que es poden haver programat com a 
diverses accions formatives vinculades a certificats de professionalitat. 
 
La multiparticipació augmenta a mesura que l’oferta formativa és flexible i accessible 
(RD 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat). 
En general, la taxa de multiparticipació és un poc més alta a les dones que als homes, 
menys al col·lectiu de persones vulnerables. 
 
2.3.2.1 Accions formatives adreçades a treballadores i treballadors desocupats 
 
En aquest cas (taula 79) la taxa ha estat de 1,58 (això vol dir que cada persona participa 
en 1,58 accions). 
 
Les taxes altes mostren que les especialitats s’han impartit modulades, com més 
mòduls té l’especialitat, més alt ha de ser el valor de la multiparticipació, mentre que 
les taxes al voltant de l’1 mostren que l’especialitat s’ha impartit sense modular. 
 
Taula 81. ECA05 Taxa de multiparticipació de persones aturades segons trams d’edat 

Iniciativa de 
formació 

Taxa de Multiparticipació per trams d'edat (ECA05) 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 >=55 
Total 
general 

Accions formatives 
adreçades a 
persones en atur 1,72 1,62 1,53 1,5 1,56 1,57 1,58 1,58 

 
Les taxes més altes en aquesta modalitat de formació corresponen als joves d’entre 16 i 
24 anys. 



 
 

 
Taula 82. ECA05 Taxa de multiparticipació de persones aturades segons  famílies professionals 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES I TREBALLADORS EN ATUR 

Famílies professionals Taxa de multiparticipació 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 1,78 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 1,31 
AGRÀRIA 1,82 
ARTS GRÁFIQUES 2,33 
COMERÇ I MÀRQUETING 2,15 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 1,43 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 1,51 
ENERGIA I AIGUA 2,13 
FABRICACIÓ MECÀNICA 1,39 
HOTELERIA I TURISME 1,64 
IMATGE PERSONAL 1,96 
IMATGE I SO 1,54 
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 2,45 
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 1,46 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 1,41 
MARITIMOPESQUERA 1 
SANITAT 1,05 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 1,02 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 1,45 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 1,18 

 
Per famílies professionals la taxa més alta és dona en Industries Alimentàries amb un 
2,44, i la menor a maritimopesquera en què no hi ha multiparticipació. 
 
Les especialitats que no condueixen a certificat de professionalitat no tenen 
multiparticipació ja que no es donen de manera modulada. 
 
Taula 83. ECA05 Taxa de multiparticipació en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
en atur per tipus d’especialitat formativa 

Iniciativa de formació Tipus d’especialitat formativa 

Taxa de 
multiparticipació 
(ECA05) 

Accions formatives adreçades a 
treballadores i treballadors en atur 

ESPECIALITAT NO VINCULADA A 
CERTIFICATS 1,0 

ESPECIALITAT VINCULADA A CERTIFICATS 1,77 
 

Taula 84. ECA05. Accions formatives adreçades a treballadores i treballadors en atur per tipus de centre 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES I TREBALLADORS EN ATUR 

Tipus de centre Taxa de multiparticipació 

COL·LABORADOR 1,62 
PROPI 1,52 

 
2.3.2.2 Accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 
 
En aquesta modalitat d’accions formatives la taxa de multiparticipació ha estat de 1,61 
(taula 85). Més alta als joves de 16 a 19 anys (1,94). 
 



 
 

Taula 85. ECA05 Taxa de multiparticipació de formació a col·lectius vulnerables, segons  trams d’edat 

Iniciativa de 
formació 

Taxa de Multiparticipació per trams d'edat (ECA05) 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 >=55 
Total 
general 

Accions formatives 
adreçades a 
col·lectius 
vulnerables 1,94 1,58 1,57 1,45 1,5 1,46 1,38 1,61 

 
Taula 86. ECA05 Taxa de multiparticipació en accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables per 
famílies professionals 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A COL·LECTIUS VULNERABLES 

Famílies professionals Taxa de multiparticipació 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 2,95 
AGRÀRIA 1,28 
COMERÇ I MÀRQUETING 2,44 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 2 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 1,48 
HOTELERIA I TURISME 1,45 
IMATGE PERSONAL 1,35 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 1,33 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 1,44 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 1,30 
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 2,64 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 2,39 

 
Administració i gestió és la família professional amb més multiparticipació. 
 
Taula 87. ECA05 Taxa de multiparticipació en accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables per 
tipus d’especialitat formativa 

Iniciativa de formació Tipus d’especialitat formativa 

Taxa de 
multiparticipació 
(ECA05) 

Accions formatives adreçades a 
col·lectius vulnerables 

ESPECIALITAT NO VINCULADA A 
CERTIFICATS 1,0 

ESPECIALITAT VINCULADA A CERTIFICATS 1,53 
 
Per tipus de vinculació segons siguin o no acreditables veiem que la multiparticipació  
arriba a 1,53 en el cas de les especialitats que són certificats i en les especialitats 
formatives no vinculades a certificats de professionalitat la multiparticipació obté un 
valor d’1, la qual cosa vol dir que ha estat nul·la (taula 87). 
 
Taula 88. ECA05.Accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables per tipus de centre 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A COL·LECTIUS VULNERABLES 

Tipus de centre Taxa de multiparticipació 

COL·LABORADOR 1,60 

PROPI 1,83 

 



 
 

El 2016 en col·lectius vulnerables, en execució les accions formatives de centres propis 
es van impartir més modulades, motiu pel que la taxa de multiparticipació és més alta, 
un 1,83. 

2.3.2.3 Accions formatives adreçades a treballadores i treballadors ocupats 
 
En accions formatives adreçades a persones en situació laboral d’ocupat/da la taxa de 
multiparticipació ha estat de 1,73 (taula 79).  
 
Taula 89. ECA05 Taxa de multiparticipació de persones ocupades  segons  trams d’edat 

Iniciativa de 
formació 

Taxa de Multiparticipació per trams d'edat (ECA05) 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 >=55 
Total 
general 

Accions formatives 
adreçades a 
persones  ocupades 1,5 1,67 1,92 1,8 1,81 1,57 1,5 1,73 
 
La taxa de multiparticipació de la formació impartida en 2016 a persones ocupades, és 
més alta als trams d’edat de 25 a 44 anys, tota aquesta formació està vinculada a 
certificats de professionalitat, i tota es va impartir a centres propis. 
 
Taula 90. ECA05 Taxa de multiparticipació de persones ocupades  per famílies professionals 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A OCUPATS 

Famílies professionals Taxa de multiparticipació 
AGRÀRIA 1 
IMATGE PERSONAL 1 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 1,35 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 2,24 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 2,23 

 
En les famílies de Agrària i  Imatge personal no hi ha multiparticipació. 
 
2.3.2.4 Accions formatives No finançades 
 
Les accions formatives No finançades tenen una taxa de Multiparticipació d’1,82, i és la  
més alta de les quatre modalitats de formació analitzades aquest any 2016. Això és 
perquè s’imparteix més modulada. (Taula 79) 
 
Taula 91. ECA05 Taxa de multiparticipació de formació no finançada segons  trams d’edat 

Iniciativa de 
formació 

Taxa de Multiparticipació per trams d'edat (ECA05) 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 >=55 
Total 
general 

Accions formatives 
no finançades 1 1,56 1,73 1,82 1,91 2 1,75 1,82 
 
Tota la formació no finançada està vinculada a certificats de professionalitat, i es va 
impartir a centres col·laboradors en un 100 %. 
 



 
 

Taula 92. ECA05 Taxa de multiparticipació de formació no finançada per famílies professionals 
ACCIONS FORMATIVES FORMACIÓ NO FINANÇADA 

Famílies professionals Taxa de multiparticipació 
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 2,53 
COMERÇ 1 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 1 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 1,64 
SANITAT 2,05 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 2,04 

 
En les famílies de Comerç i Edificació i obra civil no hi ha multiparticipació. 
 
ECA05. EVOLUCIÓ GLOBAL 
 
Taula 93. ECA05 Evolució global de la durada mitjana de les accions formatives 

Evolució global de la durada  
Durada mitjana de les accions formatives 
(hores) 
2013 2014 2015 2016 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS EN ATUR 2,9 2,2 2,8 1,58 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS VULNERABLES 1,4 1,7 3,1 1,61 
ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS OCUPATS - - 2,4 1,73 

ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADES - - - 1,82 
 
2.3.3.  Taxa de participants que realitzen pràctiques professionals no laborals de 
certificat de professionalitat (ECA07). 
 
En relació amb el mòdul de pràctiques professionals no laborals que forma part dels 
certificats de professionalitat, observam que la taxa de participants que fan aquest 
tipus de pràctiques ha estat globalment un 17,63 %. En el cas d’accions formatives 
adreçades a treballadores i treballadors en atur tenim una taxa d’un 17,7%, en el cas 
d’accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables ha estat del 19,6 %, en la 
modalitat d’accions adreçades a treballadores i treballadors ocupats ha estat del 12 % 
igual que a la formació no finançada. (Taula 94) 
 
Taula 94. ECA07 Taxa de persones que han fet pràctiques professionals no laborals, segons modalitat de 
formació 

Iniciativa de formació 
Nbre. 
Participants 

Nbre. 
Participants 
que han fet 
ppnl 

ECA07 Taxa de 
participants que fan 
pràctiques professionals 
no laborals 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
TREBALLADORES I TREBALLADORS EN 
ATUR 

8.437 1.489 17,7% 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS 
VULNERABLES 1.407 276 19,6% 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
TREBALLADORES I TREBALLADORS 
OCUPATS 

266 32 12 % 



 
 

ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADES 250 30 12 % 

TOTAL 10.360 1.827 17,63 % 

Però si en canvi, aquesta taxa la calculem respecte al nombre de persones, com s’ha fet 
els anys anteriors, i no sobre el nombre de participants, la taxa resultant és molt més 
alta: 
 
Taula 95. ECA07 Taxa de persones que han fet pràctiques professionals no laborals, segons modalitat de 
formació  

Iniciativa de formació 
Nbre. 
Persones 

Nbre. 
Participants 
que han fet 
ppnl 

ECA07 Taxa de persones 
que fan pràctiques 
professionals no laborals 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
TREBALLADORES I TREBALLADORS EN 
ATUR 

5.342 1.489 28 % 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS 
VULNERABLES 875 276 31,5% 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
TREBALLADORES I TREBALLADORS 
OCUPATS 

154 32 21 % 

ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADES 137 30 22 % 

TOTAL 6.508 1.827 28 % 

 
Taula 96. Evolució global de la taxa de les persones que han fet pràctiques professionals no laborals 
Evolució global de la taxa de 
persones que han fet pràctiques 
professionals no laborals 

Taxa 

2012 2013 2014 2015 2016 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES 
I TREBALLADORS EN ATUR - 42 % 22 % 33 % 28 % 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS 
VULNERABLES 

- 41% 45% 58 % 31,5 % 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES 
I TREBALLADORS OCUPATS 

- - 17% 17 % 21 % 

ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADES 
    22 % 

 
Respecte de l’any anterior ha augmentat el nombre de persones que duen a terme les 
pràctiques professionals als col·lectius de persones ocupades, mentre ha baixat a les 
altres iniciatives, cosa que es correspon amb la disminució del nombre de certificats de 
professionalitat atorgats aquest any. 
 
La taxa de participants que fan pràctiques professionals respecte al total, desagregat 
per illes, varia molt en relació a les iniciatives desenvolupada a cada illa. El valor màxim 
és el de formació per a col·lectius vulnerables a l’illa de Mallorca. Les persones de plans 
d’ocupats no varen realitzar cap pràctica a Eivissa, i la formació no finançada es va 
impartir tota a Mallorca. (Taula 97) 
 



 
 

Taula 97. Taxa dels participants que han fet pràctiques professionals no laborals per illes 

Taxa de participants que han fet 
pràctiques professionals no laborals 

Taxa 

MALLORCA MENORCA EIVISSA I 
FORMENTERA 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES 
I TREBALLADORS EN ATUR 18,5 % 17 % 21% 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS 
VULNERABLES 21 % 19 % 11 % 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES 
I TREBALLADORS OCUPATS 

12 % 19 % - 

ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADES 12 % - - 

 
 
 
Taula 98. Taxa dels participants que han fet pràctiques professionals no laborals per sexe 

Iniciativa Taxa de participants que han fet pràctiques professionals no laborals 
per sexe 

DESOCUPATS 
DONES 17,5 % 

HOMES 19 % 

 COL·LECTIUS 
VULNERABLES 

DONES 22 % 

HOMES 17 % 

 OCUPATS 
DONES 15 % 

HOMES 10 % 

ACCIONS NO FINANÇADES 
DONES 16 % 

HOMES 11% 

 
2.3.3.1. Accions formatives adreçades a treballadores i treballadors desocupats 
 
Respecte a la distribució de la taxa ECA07 per famílies professionals destaquem la taxa 
de la família de Imatge i So de desocupats amb un 50 %. En la família 
maritimopesquera no es varen fer pràctiques professionals no laborals ja que només 
s’han impartit mòduls formatius. 
 
Taula 99. Taxa dels participants que han fet pràctiques professionals no laborals per família professional 

Iniciativa de 
formació Família professional 

 Taxa de participants que han 
fet pràctiques professionals no 
laborals 

ACCIONS 
FORMATIVES 
DESOCUPATS 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 31 % 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 9,5 % 
AGRÀRIA 22 % 
ARTS GRÁFIQUES 20 % 
COMERÇ I MÀRQUETING 17 % 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 7 % 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 14 % 
ENERGIA I AIGUA 20 % 
FABRICACIÓ MECÀNICA 23 % 
HOTELERIA I TURISME 18 % 
IMATGE I SO 50% 
IMATGE PERSONAL 24 % 
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 15 % 
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 23 % 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 28 % 
MARITIMOPESQUERA 0 



 
 

Iniciativa de 
formació Família professional 

 Taxa de participants que han 
fet pràctiques professionals no 
laborals 

SANITAT 36,5 % 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 30 % 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 21,5 % 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 21 % 

 
2.3.3.2. Accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 
 
Per famílies professionals el col·lectiu de persones vulnerables du a terme el major 
nombre de pràctiques professionals no laborals en Imatge personal amb un 46 % de 
taxa, seguida de Edificació i obra civil. En Electricitat i electrònica i en Tèxtil, confecció i 
pell la taxa es 0%. 
 
Taula 100. Taxa dels participants que han fet pràctiques professionals no laborals per família professional 
Vulnerables 

Iniciativa de 
formació Família professional 

 Taxa de participants que han 
fet pràctiques professionals no 
laborals 

ACCIONS 
FORMATIVES 
COL·LECTIUS 
VULNERABLES 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 24 % 
AGRÀRIA 6,5 % 

COMERÇ I MÀRQUETING 14 % 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 25 % 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 0 % 
HOTELERIA I TURISME 21 % 
IMATGE PERSONAL 46 % 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 21 % 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 6,5 % 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 22 % 
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 0  % 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 18 % 

 
2.3.3.3 Accions formatives adreçades a treballadores i treballadors ocupats 
 
Els treballadors ocupats duen a terme mòduls de pràctiques professionals no laborals a 
les famílies de Serveis socioculturals i a la comunitat i a Instal·lació i manteniment. 
 
Taula 101. Taxa dels participants que han fet pràctiques professionals no laborals per família professional 
Ocupats 

Iniciativa de 
formació Família professional 

 Taxa de participants que han 
fet pràctiques professionals no 
laborals 

ACCIONS 
FORMATIVES 
TREBALLADORES 
I TREBALLADORS 
OCUPATS 

AGRÀRIA 0 % 

IMATGE PERSONAL 0 % 

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 11 % 

SEGURETAT I MEDI AMBIENT 6 % 

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 18 % 
 



 
 

2.3.3.4 Accions formatives no finançades 
A aquestes accions destaca la taxa ECA07 a la família de Electricitat i electrònica amb un 
30,5 %, Comerç i màrqueting i Edificació i obra civil no fan pràctiques professionals no 
laborals. 
 
Taula 102. Taxa dels participants que han fet pràctiques professionals no laborals per família professional 
Formació no finançada 

Iniciativa de 
formació Família professional 

 Taxa de participants que han 
fet pràctiques professionals no 
laborals 

ACCIONS 
FORMATIVES NO 
FINANÇADES 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 9 % 

COMERÇ I MÀRQUETING 0 % 

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 0 % 

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 30,5 % 

SANITAT 19 % 

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 7 % 
 
2.3.4. Abandonament de les accions formatives (ECA08 i ECA09) 
 
A continuació presentam les dades sobre les taxes d’acabament i d’abandonament de 
les accions formatives, globalment i per modalitats de formació.  
 
Taula 103. Taxa global dels participants que finalitzen les accions formatives 

Modalitat de formació Nbre. de 
participants  

Nbre. total de 
participants que 
finalitzen 

% Participants 
que finalitzen 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
TREBALLADORES I TREBALLADORS EN ATUR 8.437 7.707 91,3 % 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A COL·LECTIUS 
VULNERABLES 1.407 1.290 91,7 % 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A 
TREBALLADORES I TREBALLADORS OCUPATS 266 253 95,1 % 

ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADES 250 240 96 % 

Total  10.360 9.490 91,6 % 
 
Globalment, el percentatge de participants que finalitzen les accions formatives és 
bastant alt, un 91,6 %. Mentre la taxa d’abandonament general és del 8,4 %. (Taula 103 i 
104). 
 
En el cas d’abandonament per col·locació, la taxa global obtinguda és del 3 %, i per 
altres causes és superior amb un  5,4 % (taula 88). El major percentatge 
d’abandonament el trobam a les iniciatives de formació per a desocupats i per a 
col·lectius vulnerables. 
 
Taula 104. Taxa global d’abandonament de  les accions formatives. (ECA08 i ECA09) 

Iniciativa de 
l’acció 

Participants 
que causen 
baixa per 
col·locació 

Participants 
que causen 
baixa per 
altres 
causes 

Nbre. de 
participants  

Taxa 
d’abandonament 
per col·locació 
(ECA08) 

Taxa 
abandonament 
per altres 
causes (ECA09) 

Taxa 
abandonament 
global 



 
 

ACCIONS 
FORMATIVES 
ADREÇADES A 
TREBALLADORES 
I 
TREBALLADORS 
EN ATUR 277 453 8.437 3,3% 5,4% 8,7% 
ACCIONS 
FORMATIVES 
ADREÇADES A 
COL·LECTIUS 
VULNERABLES 28 89 1.407 2,0% 6,3% 8,3% 
ACCIONS 
FORMATIVES 
ADREÇADES A 
TREBALLADORES 
I 
TREBALLADORS 
OCUPATS 0 13 266 0,0% 4,9% 4,9% 
ACCIONS 
FORMATIVES NO 
FINANÇADES 1 9 250 0,4% 3,6% 4,0% 

Total  306 564 10.360 3,0% 5,4% 8,4% 
 
2.3.4.1.Accions formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors 
desocupats 
 
En les accions formatives adreçades a treballadores i treballadores desocupats (taula 
104), observam que les taxes més altes es donen en els casos d’abandonament per 
altres causes (5,4 %) i no per col·locació (3,3 %). 
 
A continuació farem la desagregació per illes, sexe, edat, especialitats, centres i família 
professional, d’aquestes taxes d’abandonament ECA08 i ECA09. 
 
Gràfic 14. ECA08 i ECA09 Taxes d’abandonament per illes. 

 
 
Per zones, en el gràfic 14 observam que a les accions formatives que s’imparteixen a 
Eivissa i a Formentera les taxes d’abandonament són les més altes (per col·locació, la 
taxa és d’un 4,9 % i per altres causes, d’un 7,1 %); segueix Menorca amb taxes del 3,5 % 
(per col·locació) i 5,7 % (per altres causes), i finalment Mallorca amb la taxa 
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d’abandonament més baixa, per col·locació del 3 % i del 5,1 % d’abandonament per 
altres causes. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Per sexe (gràfic 15), les taxes d’abandonament són lleugerament més altes en el cas 
dels homes, per altres causes (5,7 %.). En el cas de les dones aquestes taxes són del 
5,1 %. 
 
Per trams d’edat (gràfic 16) trobam molta variació d’abandonament en el cas dels joves 
de 16 a 19 anys, per altres causes és el més alt amb un 8,3% i en canvi per col·locació és 
el més baix, un 0,8%. La qual cosa es repeteix als majors de 55 anys amb un 3,1 % i un 
7,2 %.  
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Gràfic 15. ECA08 i ECA09 Taxes d’abandonament per sexe en accions formatives adreçades a 
treballadores i treballadors desocupats 

Gràfic 16. ECA08 i ECA09 Taxes d’abandonament per edat en accions formatives adreçades a 
treballadores i treballadors en atur 



 
 

Gràfic 17. ECA08 i ECA09 Taxes d’abandonament segons vinculació a certificats de professionalitat en 
accions formatives adreçades a treballadores  i treballadors a l’atur 

 
 
Segons la vinculació o no de la formació a certificats de professionalitat (gràfic 17), en el 
cas d’abandonament per col·locació, en accions formatives de certificat és de 2 % i en 
formació no vinculada a especialitats de certificat és molt més, un 10,3 %. Si tenim en 
compte l’abandonament segons altres causes, trobam que la taxa més alta és en el cas 
d’especialitats de certificats un 4 %, i en el cas d’especialitats que no són de certificats, 
la taxa és molt més alta (12,8 %).  
En conclusió la taxa d’abandonament sempre és més alta en la formació no conduent a 
certificats de professionalitat. 
Per tipus de centre (gràfic 18), les taxes d’abandonament per col·locació varien bastant 
segon el tipus de centre, els col·laboradors obtenen una taxa de 2,3 % i els propis un 8,3 
%. Els abandonaments per altres causes es donen amb més freqüència també als 
centres propis, un 3,4 % als centres col·laboradors i als centres propis un 15,7 %. 
 
Gràfic 18. ECA08 i ECA09  Taxes d’abandonament per tipus de centre en accions formatives adreçades a 
treballadores i treballadors en atur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 19. ECA08 i ECA09 Taxes d’abandonament per famílies professionals en accions formatives 
adreçades a treballadores i treballadors en atur 
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Per famílies professionals (gràfic 19) la taxa més alta d’abandonament és per altres 
causes a la família professional d’Imatge personal (15 %). Per col·locació correspon a 
les famílies professionals d’Electricitat i Electrònica (6,3 %) i d’Administració i gestió 
(5,3 %) . 
En global podem dir que sempre és més alta la taxa d’abandonament per altres causes 
que per col·locació, i podem destacar que a la família d’Activitats físiques i esportives la 
taxa d’abandonament és 0. 
 
2.3.4.2. Accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 
 
Quant a l’iniciativa de les accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables, a 
escala global la taxa és del 8,3 %. Per altres causes i per col·locació la taxa 
d’abandonament és del 6,3 % i 2 %, respectivament (taula 103 i 104). 
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Gràfic 20. Taxes d’abandonament, per illes, en accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 



 
 

 
 
En el gràfic 20 observam que en formació adreçada a col·lectius vulnerables es dóna 
menys  abandonament a l’illa de Mallorca i el major a l’illa de Menorca.  
L’abandonament per altres causes a Mallorca és un 5 %, a Eivissa i Formentera un 9,9 
%, i a Menorca un 22,6 %. Per col·locació tenim un 1,8 %, un 2,5 % i un 4,8 % 
respectivament.  
 
Gràfic 21. Taxes d’abandonament, per sexe, en accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 

 
 
Per sexe (gràfic 21) l’abandonament per col·locació és lleugerament més alt en el cas 
dels homes (2,2 %), mentre que a les dones és d’un 1,7 %. Però si observam 
l’abandonament per altres causes és a l’inrevés, les taxes són un 5,6 % dels homes i un 
7,1 % de les dones. 
 
Gràfic 22. Taxes d’abandonament, per edat, en accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 
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Per trams d’edat (gràfic 22), en el cas d’abandonament per col·locació, les taxes 
oscil·len entre el 0,0 % dels majors de 54 anys i el 3,6 % de 45 a 54 anys.  
Quant a l’abandonament per altres causes, les taxes oscil·len més, entre el 3,3 % dels 
més joves i el 13,6 % del tram de 30 a 34 anys.  
 
Gràfic 23. ECA08 i ECA09 Taxes d’abandonament, per tipus d’especialitat formativa, en accions formatives 
adreçades a col·lectius vulnerables 

 
 
Segons el tipus de vinculació als certificats de professionalitat (gràfic 23), les taxes 
d’abandonament en especialitats no vinculades a certificats de professionalitat és 0%,  i  
en especialitats conduents a certificat de professionalitat per col·locació és un 2 % i per 
altres causes és un 6,4 %. 
 
Per tipus de centre, en aquesta modalitat la major part de la formació  s’ha impartit als 
centres col·laboradors on la major taxa d’abandonament es correspon a altres causes  
 
Gràfic 24. ECA08 i ECA09 Taxes d’abandonament, per famílies professionals, en accions formatives 
adreçades a col·lectius vulnerables 
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Finalment, per famílies professionals (gràfic 25), la taxa d’abandonament més alta per 
col·locació correspon a la família Agrària amb el 4,3 %. Els valors de les taxes de la resta 
de famílies professionals oscil·len entre el 0 % d’Edificació i obra civil i Tèxtil, i el 3,3 % 
d’instal·lació i manteniment, i les més baixes a Imatge personal amb 0 % i a Transport i 
manteniment de vehicles amb un 1,2 %.  
2.3.4.3. Accions formatives adreçades a treballadores i treballadors ocupats 
 
A les accions formatives adreçades a treballadores i treballadors ocupats, la taxa global 
d’abandonaments és del 4,9 % i tota per altres causes, lògicament ja que es tracta de 
una iniciativa de formació per persones preferentment ocupades. (taula 103). 
 
Gràfic 25. Taxes d’abandonament, per illes, en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
ocupats 

 
 
En el gràfic 25 observam que en aquesta modalitat no es produeixen abandonaments a 
l’illa de Menorca, a Mallorca un 4,3 % i on més és a l’illa d’Eivissa amb un 23,1 %. 
 

 

 
 
Per sexe l’abandonament és 
zero en el cas de les dones, i 
els homes només 
abandonen per altres 
causes. (gràfic27) 
 
 
 

 
Per trams d’edat, les taxes més altes les trobam en abandonament per altres causes al 
col·lectiu de persones de 25 a 29 anys amb un 8 %, en canvi l’abandonament és 0 entre 
els joves de 16 a 24 anys. 
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Gràfic 26. Taxes d’abandonament, per sexe, en accions 
formatives adreçades a ocupats 
 



 
 

Gràfic 27. Taxes d’abandonament, per edat, en accions formatives adreçades a treballadores i 
treballadors ocupats 

 
 
Segons el tipus de vinculació als certificats de professionalitat (gràfic 28), en aquesta 
modalitat només disposam de les dades de les especialitats conduents a certificat de 
professionalitat, ja que no s’han impartit accions formatives no conduents a certificat 
de professionalitat. Hi ha hagut més del doble d’abandonaments per altres causes, 
3,9 %, que per col·locació, 1,5  %. 
 
Segons el tipus de vinculació als certificats de professionalitat en aquesta modalitat 
només es va impartir formació d’especialitats conduents a certificat de professionalitat, 
ja que no s’han impartit accions formatives no conduents a certificat de 
professionalitat. I a més, en aquesta modalitat totes les accions formatives s’han 
impartit en centres propis amb la qual cosa els resultats són els mateixos, un 4,9 % de 
taxa d’abandonament. 
 
Gràfic 28. ECA08 i ECA09 Taxes d’abandonament, per famílies professionals, en accions formatives 
adreçades a treballadores i treballadors ocupats 

 
 
Per famílies professionals (gràfic 28) no hi ha hagut abandonaments a les famílies de 
Serveis socioculturals i a la comunitat, i d’imatge personal. Sobre les taxes en cas 
d’abandonament per altres causes, la més alta es presenta a la família Agrària amb un 
26,9 %. 

2.3.4.4. Accions formatives no finançades 
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A les accions formatives no finançades, la taxa global d’abandonaments és del 4 %, un 
3,6 per altres causes i un 0,4 % per col·locació. (taula 103). 
 
Tota aquesta formació s’ha impartit a l’illa de Mallorca, tota és formació conduent a 
certificat de professionalitat i tota es va fer a centres col·laboradors. 
 
Gràfic 29. Taxes d’abandonament, per illes, en accions formatives  
adreçades a treballadores i treballadors ocupats 

 
 

 

 
 
Per sexe 
l’abandonament per 
col·locació és zero en el 
cas de les dones, i del 
0,5 % pels homes. Per 
altres causes per sexes 
és pràcticament igual.  
 

 
Per trams d’edat, les taxes més altes les trobam en abandonament per altres causes al 
col·lectiu de joves  de 16 a 19 anys. Per col·locació només tenim al tram de 35 a 44 anys. 
(Gràfic 31) 
 
Gràfic 31. Taxes d’abandonament, per edat, en accions formatives adreçades a treballadores i 
treballadors ocupats 
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Gràfic 30. Taxes d’abandonament, per sexe, en accions 
formatives adreçades a ocupats 
 



 
 

Per famílies professionals (gràfic 32) no hi ha hagut abandonaments a la família 
d’Edificació i obra civil. Només abandonament per col·locació a la família d’Activitats 
físiques i esportives. I sobre les taxes en cas d’abandonament per altres causes, la més 
alta es presenta a la família d’Electricitat i Electrònica amb un 11,1 %. 
 
Gràfic 32. ECA08 i ECA09 Taxes d’abandonament, per famílies professionals, en accions formatives 
adreçades a treballadores i treballadors ocupats 

 
 
 
 
 
 

Taula 105. ECA08 i ECA09 Evolució global de les taxes d’abandonament 

Evolució global de les 
taxes d’abandonament 

CAUSES 
D'ABANDONAMENT 2012 2013 2014 2015 2016 

ACCIONS FORMATIVES 
TREBALLADORES I 
TREBALLADORS EN ATUR 

Col·locació 3,90% 2,40% 3,20% 2,40% 3,30% 

Altres causes 11,00% 4,70% 6,20% 3,90% 5,40% 

ACCIONS FORMATIVES 
COL·LECTIUS VULNERABLES 

Col·locació 4,50% 2,00% 0,90% 1,70% 2,00% 

Altres causes 9,80% 9,80% 6,60% 4,20% 6,30% 

ACCIONS FORMATIVES 
TREBALLADORES I 
TREBALLADORS OCUPATS 

Col·locació - - 3,20% 1,50% 0,00% 

Altres causes - - 1,60% 3,90% 4,90% 

ACCIONS FORMATIVES NO 
FINANÇADES 

Col·locació - - - - 0,40% 

Altres causes - - - - 3,60% 

TAXA GLOBAL 
Col·locació - 2,40% 2,90% 2,20% 3,00% 

Altres causes - 5,00% 6,20% 3,90% 5,40% 
 
Respecte de 2015, les taxes d’abandonament global han augmentat, sobretot en el cas 
d’abandonament per altres causes. Varen ser del 3 % (per col·locació) i en el 2015 són 
d’un 2,2 %, i varen ser d’un 3,90 % (per altres causes) quan ara són d’un 5,4 %. 
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2.3.5. Anàlisi de l’èxit formatiu (ECA10) 
 
L’any 2016 l’èxit formatiu, que consisteix en el percentatge de participants que 
finalitzen respecte a aquells que obtenen avaluació positiva, és globalment d’un 
95,49 %. Pràcticament igual que l’any anterior. 
 
Taula 106. ECA10 Taxa d’èxit formatiu  segons la modalitat de formació 

Iniciativa de formació de les accions 

Participants 
que 
finalitzen 
amb 
avaluació 
positiva 

Participants 
que finalitzen 

Taxa 
d’èxit 
formatiu 
(ECA10) 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES I 
TREBALLADORS EN ATUR 7.349 7.707 95,35% 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A COL·LECTIUS 
VULNERABLES 1.228 1.290 95,19% 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES I 
TREBALLADORS OCUPATS 247 253 97,63% 

ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADES 238 240 99,17% 

Total general 9.062 9.490 95,49% 
 
 
 
2.3.5.1 Accions form atives adreçades prioritàriament a treballadores i 
treballadors desocupats  
 
Per illes la major taxa d’èxit correspon a Eivissa i Formentera, i la menor a l’illa de 
Mallorca. 
 
Gràfic 33. ECA10 Taxa d’èxit formatiu, per illes,  en accions formatives adreçades a treballadores i 
treballadors en atur 

 
 
Per sexe la taxa és un poc superior a les dones que als homes. I per edats les 
diferències són poc significatives, el major èxit és pels majors de 54 anys i el menor pel 
més joves, de 16 a 29 anys. (Gràfic 35) 
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Gràfic 34. ECA10 Taxes d’èxit formatiu, per sexe, en accions  
formatives adreçades a treballadores i treballadores desocupats 

 
 
Gràfic 35. ECA10 Taxes d’èxit formatiu, per edat, en accions formatives adreçades a treballadores i 
treballadors desocupats 

 
Per famílies professionals, els valors en totes són superiors al 92 %, se situen entre el 
92,99 % de la família professional de comerç i màrqueting i el 100 % de les famílies de 
Sanitat, seguretat i medi ambient, Imatge i so, i Arts gràfiques. (gràfic 37). 
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Gràfic 36.ECA10 Taxes d’èxit formatiu, per famílies professionals, en accions formatives adreçades a 
treballadores i treballadors en atur ECA10 

 
 

Finalment per tipus de vinculació a certificat de professionalitat, la taxa d’èxit formatiu 
és superior el en cas de les especialitats de certificat de professionalitat (96,53 %), 
mentre que en les accions formatives no conduents a certificat de professionalitat 
obtenen un èxit formatiu del 87,70 % (gràfic 37). 
 
Gràfic 37. ECA10 Taxa d’èxit formatiu, per tipus d’especialitat formativa,  
en accions formatives adreçades a treballadores i treballadors en atur 

 
 
Per tipus de centre, l’èxit formatiu és molt similar, en el cas de centres col·laboradors 
s’obté una taxa de 95,39 %, mentre que en el cas de centres propis és del 95,29 % 
(gràfic 38). 
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Gràfic 37. ECA10 Taxa d’èxit formatiu, per tipus de centre, en  
accions formatives  adreçades a treballadores i treballadors en atur 

 
 
2.3.5.2 Accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 
 
Quant a l’èxit formatiu, en aquesta modalitat d’accions formatives la taxa global és del 
95,19 % (taula 106). 
 
Gràfic 39. ECA10 Taxa d’èxit formatiu, per illes, en accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 

 
 
Gràfic 40. ECA10 Taxa d’èxit formatiu, per sexe, en accions formatives adreçades  
a col·lectius vulnerables 

 
 
Per illes, observam al gràfic 39 que la taxa d’èxit de Mallorca amb un 94,75 %, presenta 
la taxa més baixa respecte al gairebé 98 % de les altres illes. 
 
En el gràfic 40 podem veure que, com igual que en la formació per a desocupats, les 
dones presenten una taxa d’èxit més alta amb el 96,81 % respecte als homes amb un 
93,67 %. 
 
Per trams d’edat (gràfic 41), les taxes d’èxit formatives oscil·len entre el 92,29 % i el 
100 %. Els valors més alts els trobam al tram d’edat de majors de 54 anys i entre 30 i 34 
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anys, en canvi les taxes més baixes les trobam en els trams d’edat de les persones més 
joves: de 16 a 19 anys. 
 
Gràfic 41. Taxa d’èxit formatiu, per edat, en accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 

 
 
Segons la vinculació a certificat de professionalitat o no, observam en el gràfic 42 que la 
taxa d’èxit en el cas d’accions formatives que no condueixen a certificats és d’un 100 %, 
un poc més alta que la de les accions formatives que condueixen a certificat (95,12 %). 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 42. ECA10 Taxa d’èxit formatiu segons vinculació 

 a certificat  de  professionalitat en accions 
formatives  
adreçades a col·lectius vulnerables   Gràfic 43. ECA10 Taxa d’èxit formatiu 

segons tipus de centre en accions  

 formatives adreçades a col·lectius vulnerables 
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Per tipus de centre aquest any la formació a aquest col·lectiu en centres propis amb 
una taxa d’èxit formatiu del 92,31 % és un poc inferior a la de centres col·laboradors 
(95,28 %). (Gràfic 43) 
 
Finalment, si tenim en compte la desagregació per famílies professionals, segons el 
gràfic 44, les taxes oscil·len entre el 100 % de la família Tèxtil, confecció i pell i Edificació 
i obra civil, i el 89,83 % de la família professional de Transports i manteniment de 
vehicles. 
 
Gràfic 44. ECA10 Taxes d’èxit formatiu, per famílies professionals, en accions formatives adreçades a 
col·lectius vulnerables 

 
 

 
 
 
2.3.5.3. Accions formatives adreçades a treballadores i treballadors ocupats 
 
Quant a l’èxit formatiu, en aquesta modalitat d’accions formatives la taxa global, a la 
taula que hem vist és del 97,63 % (taula 106). 
 

Per illes, s’han impartit accions formatives adreçades a treballadores i treballadors 
ocupats a totes les illes, i obtenen gairebé la mateixa taxa d’èxit formatiu: 97,3 % i 
100 % (gràfic 45). 
 
Gràfic 45. ECA10 Taxa d’èxit formatiu, per illes, en accions formatives adreçades 
 a treballadores i treballadors ocupats 
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En el gràfic 46, les dones amb el 99,12 % presenten una taxa d’èxit amb un valor una 
mica més alta que els homes (96,40 %) continuant amb la tònica general de les altres 
iniciatives de formació. 
 
Gràfic 46. ECA10 Taxa d’èxit formatiu, per sexe, en accions formatives adreçades 
 a treballadores i treballadors ocupats 

 
 

Per trams d’edat (gràfic 47), les taxes d’èxit formatives oscil·len entre el 93,33 % i el 
100 %. Els valors més alts amb la taxa del 100 % els trobam als trams de 16 a 19 anys i 
de 25 als 29 anys. En canvi la taxa més baixa la trobam en el tram d’edat de les 
persones: de 20 a 24 anys amb un 93,33. (Gràfic 47) 
 
Gràfic 47. ECA10  Taxa d’èxit formatiu, per edat, en accions formatives adreçades a treballadores i 
treballadors ocupats 

 
 

 

Segons vinculació a certificat de professionalitat o no, la formació per a ocupats és tota 
vinculada a certificats de professionalitat. I es va impartir a centres propis únicament. 
 
Finalment, si tenim en compte la desagregació per famílies professionals, segons el 
gràfic 50, la família d’imatge personal és la que té menor èxit formatiu, a les altres 
famílies és molt alt. 
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Gràfic 50. ECA10 Taxes d’èxit formatiu, per famílies professionals, en accions formatives adreçades a 
treballadores i treballadors ocupats 

 
 
2.3.5.4. Accions formatives no finançades 
 
Quant a l’èxit formatiu, en aquesta modalitat d’accions formatives la taxa global, a la 
taula que hem vist és molt alta, del 99,17 % (taula 106). 
 

Per illes, s’han impartit totes les accions formatives no finançades a l’illa de Mallorca. 
Gràfic 51. ECA10 Taxa d’èxit formatiu, per illes, en accions formatives adreçades 
 a treballadores i treballadors ocupats 

 
 
En el gràfic 52, les dones amb el 100 % presenten una taxa d’èxit amb un valor una 
mica més alta que els homes (98,92 %) continuant igualment amb la línia general de les 
altres iniciatives de formació. 
 
Gràfic 52. ECA10 Taxa d’èxit formatiu, per sexe, en accions formatives adreçades 
 a treballadores i treballadors ocupats 

 
 

Per trams d’edat (gràfic 53), les taxes d’èxit formatives oscil·len entre el 66,67 % dels 
més joves i el 100 % de gairebé tota la resta de trams d’edat. Gràfic 53. 
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Gràfic 53. ECA10  Taxa d’èxit formatiu, per edat, en accions formatives adreçades a treballadores i 
treballadors ocupats 

 
 

Segons vinculació a certificat de professionalitat o no, la formació no finançada és tota 
vinculada a certificats de professionalitat. I es va impartir a centres col·laboradors 
únicament. 
Finalment, si tenim en compte la desagregació per famílies professionals, segons el 
gràfic 54, la família d’Electricitat i electrònica és la que té menor èxit formatiu, a les 
altres famílies és molt alt, un 100 % a quatre famílies de les sis que es varen impartir. 
 
Gràfic 54. ECA10 Taxes d’èxit formatiu, per famílies professionals, en accions formatives adreçades a 
treballadores i treballadors ocupats 

 
 
 
Taula 107. ECA10 Evolució global de la taxa d’èxit formatiu 
Evolució global de la taxa d’èxit 
formatiu 

2012 2013 2014 2015 2016 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS EN ATUR 96,80% 95,90% 95,30% 96,40% 95,35% 

ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS 
VULNERABLES 86,80% 88,20% 89,70% 90,20% 95,19% 

ACCIONS FORMATIVES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS OCUPATS - - 98,30% 99,20% 97,63% 

ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADES         99,17% 
 
2.3.6. Taxa de cobertura de treballadors en situació d’atur (ECA 11)  
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La taxa de cobertura es calcula a partir de la mitjana anual del nombre de persones 
aturades a les Illes Balears (segons dades de l’EPA, recopilades per l’Observatori del 
Treball). 
2.3.6.1. Evolució de la taxa de cobertura (ECA11) de treballadores i treballadors en 
situació d’atur 
 
 

La taxa de cobertura (taula 92) mostra que les accions formatives del SOIB arriben a un 
8,74 % de persones en situació d’atur.  
 
 
 
 
 
 
Taula 108. ECA11 Taxa de cobertura de treballadores i treballadors desocupats en les accions formatives 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES I TREBALLADORS EN ATUR 

Persones amb la demanda en situació 
d’atur a l’inici de l’acció formativa 

Atur mitjà 2016 Taxa de cobertura de treballadors 
desocupats (ECA11) 

7.485 85.618 8,74% 
 
Taula 109. Evolució de la taxa de cobertura de treballadores i treballadors en situació d’atur 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Evolució global de la taxa de 
cobertura de treballadores i 
treballadors en situació d’atur 4,70% 3,90% 5,20% 6,30% 8,74% 
 
Desagregat per sexe tenim les dades següents, una taxa de cobertura de les dones 
superior amb un 10,06 % a la dels homes amb un 7,50 %.  
 
Taula 110. ECA11 Taxa de cobertura per sexe de treballadors desocupats en les accions formatives  

Dones  amb la demanda en 
situació d’atur a l’inici de l’acció 
formativa 

Atur mitjà de dones 2016 
Taxa de cobertura de 
treballadores desocupades 
(ECA11) 

4.159 41.328 10,06% 

Homes  amb la demanda en 
situació d’atur a l’inici de l’acció 
formativa 

Atur mitjà de homes 2016 
Taxa de cobertura de treballadors 
desocupats (ECA11) 

3.326 44.290 7,50% 

 
Taula 111. ECA11 Taxa de cobertura  per edats de treballadores i treballadors desocupats en les accions 
formatives 

Trams d’edat 

Persones amb la 
demanda en situació 
d’atur a l’inici de l’acció 
formativa 

Atur mitjà 2016 
Taxa de cobertura de 
treballadors desocupats 
(ECA11) 

16-19 1.014 3.712 27,32% 

20-24 1.368 12.661 10,80% 

25-29 889 12.257 7,25% 

30-34 807 12.151 6,64% 

35-44 1.743 20.458 8,52% 



 
 

45-54 1.303 14.950 8,72% 

>=55 361 9.429 3,83% 

Total general 7.485 85.618 8,74% 

 
Per edats, la major cobertura és per als més joves (27,32 %) i la menor per als més 
majors (3,83 %). 
 
2.3.6.2. Evolució de la taxa de cobertura de treballadores i treballadors de 
col·lectius vulnerables 
 
Taula 112. ECA11 Taxa de cobertura de col·lectius vulnerables 
Persones amb la demanda en 
situació d’atur a l’inici de l’acció 
formativa 

Atur mitjà 2016 Taxa de cobertura (ECA11) 

1.283 85.618 1,50% 
 
Taula 113. ECA11 Taxa de cobertura de col·lectius vulnerables per sexe 
Dones  amb la demanda en 
situació d’atur a l’inici de 
l’acció formativa Atur mitjà de dones 2016 Taxa de cobertura (ECA11) 
630 41.328 1,52% 
Homes  amb la demanda en situació 

d’atur a l’inici de l’acció formativa Atur mitjà de homes 2016 Taxa de cobertura (ECA11) 

653 44.290 1,47% 
 
Aquí també és superior la cobertura a les dones que als homes. 
 
Taula 114. ECA11 Taxa de cobertura de col·lectius vulnerables per edats 

Trams d’edat 

Persones amb la 
demanda en situació 
d’atur a l’inici de 
l’acció formativa 

Atur mitjà 2016 
Taxa de cobertura de 
treballadors 
desocupats (ECA11) 

16-19 383 3.712 10,32% 

20-24 202 12.661 1,60% 

25-29 125 12.257 1,02% 

30-34 117 12.151 0,96% 

35-44 241 20.458 1,18% 

45-54 179 14.950 1,20% 

>=55 36 9.429 0,38% 

Total general 1.283 85.618 1,50% 
 
2.3.6.3. Evolució de la taxa de cobertura de treballadores i treballadors ocupats 
 
Taula 115. ECA11 Taxa de cobertura de treballadores i treballadors ocupats en les accions formatives 

Persones amb la demanda en 
situació d’atur a l’inici de 
l’acció formativa 

Atur mitjà 2016 
Taxa de cobertura de 
treballadors ocupats (ECA11) 

138 85.618 0,16% 
 



 
 

Taula 116. ECA11 Taxa de cobertura de treballadores i treballadors ocupats per sexe 
Dones  amb la demanda en 
situació d’atur a l’inici de 
l’acció formativa Atur mitjà de dones 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadores ocupades 
(ECA11) 

53 41.328 0,13% 
Homes  amb la demanda en 
situació d’atur a l’inici de 
l’acció formativa Atur mitjà de homes 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadors ocupats (ECA11) 

85 44.290 0,19% 
 
Aquí canvia i és superior la cobertura als homes (0,19 %) que a les dones (0,13 %), però 
molt poc significatiu. 
                                                                                                                                                                              
Taula 117. ECA11 Taxa de cobertura de treballadores i treballadors ocupats per edats 

Trams d’edat 
Persones amb la demanda 
en situació d’atur a l’inici 
de l’acció formativa 

Atur mitjà 2016 
Taxa de cobertura de 
treballadors ocupats 
(ECA11) 

16-19 3 3.712 0,08% 

20-24 11 12.661 0,09% 

25-29 9 12.257 0,07% 

30-34 25 12.151 0,21% 

35-44 48 20.458 0,23% 

45-54 29 14.950 0,19% 

>=55 13 9.429 0,14% 

Total general 138 85.618 0,16% 
 

2.3.6.4. Evolució de la taxa de cobertura de participants en formació no finançada 
 
Taula 118. ECA11 Taxa de cobertura formació no finançada 

Persones amb la demanda en 
situació d’atur a l’inici de 
l’acció formativa 

Atur mitjà 2016 Taxa de cobertura (ECA11) 

156 85.618 0,18% 
 
Taula 119. ECA11 Taxa de cobertura formació no finançada 
Dones  amb la demanda en 
situació d’atur a l’inici de 
l’acció formativa Atur mitjà de dones 2016 

Taxa de cobertura (ECA11)  
DONES 

26 41.328 0,06% 
Homes  amb la demanda en 
situació d’atur a l’inici de 
l’acció formativa Atur mitjà de homes 2016 

Taxa de cobertura (ECA11) 
HOMES 

130 44.290 0,29% 
 
Aquí també és superior la cobertura als homes (0,29 %) que a les dones (0,06 %), però 
amb més diferència que a ocupats. 
Taula 120. ECA11 Taxa de cobertura formació no finançada 

Trams d’edat 

Persones amb la 
demanda en situació 
d’atur a l’inici de 
l’acció formativa 

Atur mitjà 2016 Taxa de cobertura 
(ECA11) 

16-19 4 3.712 0,11% 

20-24 15 12.661 0,12% 



 
 

25-29 20 12.257 0,16% 

30-34 15 12.151 0,12% 

35-44 53 20.458 0,26% 

45-54 44 14.950 0,29% 

>=55 5 9.429 0,05% 
16-19 4 3.712 0,11% 
 
2.3.7.  Taxa de cobertura de treballadores i treballadors ocupats (ECA 12) 
 

La taxa de cobertura es calcula a partir de la mitjana anual del nombre de persones 
ocupades a les Illes Balears, desagregades per sexe i edat (segons dades de l’EPA, 
recopilades per l’Observatori del Treball) i les persones que quan inicien l’acció la seva 
demanda es troba en situació laboral d’ocupat. 
 
El valor de la taxa de cobertura de treballadores i treballadors ocupats és mínim. Els 
resultats mostren el fet que les dues modalitats d’accions formatives (accions 
adreçades a treballadores i treballadores a l’atur i accions formatives adreçades a 
col·lectius vulnerables) s’adrecen a les persones en situació d’atur, tot i que la 
normativa permet la participació de treballadores i treballadors ocupats en una 
proporció molt baixa: el 80 % de persones que inicien la formació han d’estar en 
situació d’atur. 
 
Taula 121. Evolució global de la taxa de cobertura dec treballadores i treballadors ocupats 
 TAXA ECA12 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolució global de la taxa de 
treballadores i treballadors 
ocupats 

0,065% 0,11% 0,2% 0,19 % 0,16% 

 
2.3.7.1. Evolució de la taxa de cobertura (ECA12) de treballadores i treballadors en 
situació d’atur 
 
Taula 122. ECA12 Taxa de cobertura de treballadores i treballadors ocupats en les accions formatives 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES I TREBALLADORS EN ATUR 
 

Persones ocupades a l’inici de 
l’acció formativa Mitjana població ocupada 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadors ocupats (ECA12) 

872 530.587 0,16% 
 
 
Taula 123. ECA12 Taxa de cobertura de treballadores i treballadors ocupats en les accions formatives per 
sexe 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES I TREBALLADORS EN ATUR 
Dones  ocupades a l’inici de l’acció 
formativa Mitjana dones ocupades 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadores ocupades (ECA12) 

506 245.070 0,21% 
Homes  ocupats  a l’inici de l’acció 
formativa Mitjana homes ocupats 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadors ocupats (ECA12) 

366 285.517 0,13% 
 
Taula 124. ECA12 Taxa de cobertura de treballadores i treballadors ocupats en les accions formatives per 
edat 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES I TREBALLADORS EN ATUR 



 
 

Trams d’edat 

Persones ocupades a 
l’inici de l’acció 
formativa 

Mitjana població 
ocupada 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadors ocupats 
(ECA12) 

16-19 49 4.906 1,00% 
20-24 127 20.842 0,61% 
25-29 132 48.519 0,27% 
30-34 132 67.036 0,20% 
35-44 227 168.697 0,13% 
45-54 180 139.757 0,13% 
>=55 25 80.830 0,03% 
Total general 872 530.587 0,16% 

 
2.3.7.2. Evolució de la taxa de cobertura (ECA12) de formació adreçada a col·lectius 
vulnerables 
 
Taula 125. ECA12 Taxa de cobertura de formació adreçada a col·lectius vulnerables 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A COL·LECTIUS VULNERABLES 
Persones ocupades a l’inici de 
l’acció formativa Mitjana població ocupada 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadors ocupats (ECA12) 

122 530.587 0,02% 
 
Taula 126. ECA12 Taxa de cobertura de formació adreçada a col·lectius vulnerables per sexe 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A COL·LECTIUS VULNERABLES 

Dones  ocupades a l’inici de 
l’acció formativa Mitjana dones ocupades 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadores ocupades 
(ECA12) 

56 245.070 0,02% 

Homes  ocupats  a l’inici de 
l’acció formativa Mitjana homes ocupats 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadors ocupats (ECA12) 

66 285.517 0,02% 
 
Taula 127. ECA12 Taxa de cobertura de formació adreçada a col·lectius vulnerables per edat 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A COL·LECTIUS VULNERABLES 

Trams d’edat 

Persones ocupades a l’inici 
de l’acció formativa 

Mitjana població ocupada 
2016 

Taxa de cobertura de 
treballadors ocupats 
(ECA12) 

16-19 12 4.906 0,24% 

20-24 27 20.842 0,13% 

25-29 38 48.519 0,08% 

30-34 15 67.036 0,02% 

35-44 15 168.697 0,01% 

45-54 15 139.757 0,01% 

>=55 0 80.830 0,00% 

Total general 122 530.587 0,02% 

 
2.3.7.3. Evolució de la taxa de cobertura (ECA12) de treballadores i treballadors en 
formació per a ocupats 
 
Taula 128. ECA12 Taxa de cobertura de formació per a ocupats 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES I TREBALLADORS OCUPATS 

Persones ocupades a l’inici de l’acció 
formativa Mitjana població ocupada 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadors ocupats (ECA12) 

108 530.587 0,02% 



 
 

 
Taula 129. ECA12 Taxa de cobertura de formació per a ocupats per sexe 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES I TREBALLADORS OCUPATS 

Dones  ocupades a l’inici de l’acció 
formativa Mitjana dones ocupades 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadores ocupades (ECA12) 

60 245.070 0,02% 
Homes  ocupats  a l’inici de l’acció 
formativa Mitjana homes ocupats 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadors ocupats (ECA12) 

48 285.517 0,02% 
 
Taula 130. ECA12 Taxa de cobertura de formació per a ocupats per edat 
ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES I TREBALLADORS OCUPATS 

Trams d’edat 

Persones ocupades a l’inici de 

l’acció formativa 

Mitjana població ocupada 

2016 

Taxa de cobertura de 

treballadors ocupats 
(ECA12) 

16-19 0 4.906 0,00% 

20-24 2 20.842 0,01% 

25-29 10 48.519 0,02% 

30-34 19 67.036 0,03% 

35-44 52 168.697 0,03% 

45-54 22 139.757 0,02% 

>=55 3 80.830 0,00% 

Total general 108 530.587 0,02% 

 
 2.3.7.4. Evolució de la taxa de cobertura (ECA12) de formació no finançada 
 
Taula 131. ECA12 Taxa de cobertura de formació no finançada 
ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADA 
Persones ocupades a l’inici de 
l’acció formativa Mitjana població ocupada 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadors ocupats (ECA12) 

53 530.587 0,01% 
 
Taula 132. ECA12 Taxa de cobertura de formació no finançada per sexe 
ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADA 
 
Dones  ocupades a l’inici de l’acció 
formativa Mitjana dones ocupades 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadores ocupades (ECA12) 

23 245.070 0,01% 

Homes  ocupats  a l’inici de l’acció 
formativa Mitjana homes ocupats 2016 

Taxa de cobertura de 
treballadors ocupats (ECA12) 

30 285.517 0,01% 
 
Taula 133. ECA12 Taxa de cobertura de formació no finançada per edat 
ACCIONS FORMATIVES NO FINANÇADA 

Trams d’edat 

Persones ocupades a 
l’inici de l’acció formativa 

Mitjana població ocupada 
2016 

Taxa de cobertura de 
treballadors ocupats (ECA12) 

16-19 0 4.906 0,00% 
20-24 8 20.842 0,04% 
25-29 14 48.519 0,03% 
30-34 5 67.036 0,01% 
35-44 21 168.697 0,01% 
45-54 4 139.757 0,00% 
>=55 1 80.830 0,00% 
Total general 53 530.587 0,01% 



 
 

 
 
2.4  RESULTATS DELS INDICADORS D’EFICIÈNCIA (ECI01 i ECI02) 
 
Aquest indicador pretén extreure el cost real de la formació impartida mesurada pel 
cost d’hores per participants que finalitzen, i així reflectir un cost real de l’any en curs. 
S’ha de tenir per una banda les obligacions reconegudes i per l’altra els compromisos 
de crèdit. 
Les nostres convocatòries de formació aprovades en els pressuposts no es limiten a un 
any natural, i en canvi aquesta avaluació si correspon amb l’any natural 2016, raó per la 
qual no poden vincular les accions avaluades amb el seu cost real i ens és impossible 
extreure aquests indicadors. 
 
2.5. RESULTATS DELS INDICADORS D’IMPACTE  

 
Promoure una reinserció ràpida i adequada de les persones en el mercat laboral és un 
dels principals objectius de les polítiques d’ocupació, i els indicadors d’impacte poden 
aportar dades sobre el grau d’assoliment de la inserció. Tot i que la informació que 
podem extreure segueix sent molt limitada, ens aporta algunes dades interessants 
sobre la inserció per compte d’altri de treballadores i treballadors que participen en les 
accions de formació. 
 
Aquesta informació és necessària per planificar la formació que millor sortida pot 
aportar als treballadors i treballadores per a la seva inserció en el mercat laboral, tan si 
estan en situació d’atur com per a millorar la seva feina. El problema de les dades 
tretes del sistema, és que l’indicador d’inserció no vincula el contracte de treball amb el 
tipus de formació finalitzada. 
 
2.5.1   Taxa d’inserció laboral per compte d’altri (IMP02 i IMP03) 
 
La taxa d’inserció laboral per compte d’altri s’ha analitzat a partir de la informació del 
sistema d’anàlisi del Servei Públic d’Ocupació. Quan una persona és contractada i 
formalitza el contracte de treball, aquest es registra a través de l’oficina del SOIB i s’hi 
incorpora la informació associada al contracte. La taxa d’inserció laboral fa referència al 
nombre d’alumnes que formalitzen un contracte de treball durant els 6 mesos 
següents a la finalització de l’acció formativa.  
 
Les bases de dades ens aporten informació molt limitada, ja que a data d’avui no es 
factible analitzar la inserció laboral per compte d’altri segons el tipus de contracte, la 
durada del contracte, segons la relació amb la formació finalitzada, etc. 
 
Taula 134. IMP02 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri, segons modalitats formatives en accions 
formatives no conduents a certificat de professionalitat 

Iniciativa de formació de l’acció formativa 

Nbre. de 
treballadors 
amb contracte 

Nbre. de 
treballadors 
que finalitzen 
amb avaluació 
positiva 

Taxa d’inserció 
laboral per 
compte d’altri 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES 
I TREBALLADORS EN ATUR 201 430 46,74% 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A COL·LECTIUS 0 10 0,00% 



 
 

VULNERABLES 

Total  general 201 440 45,68% 

 
Taula 135. IMP03 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri, segons modalitat formativa en accions 
formatives de certificat de professionalitat 

Iniciativa de formació de l’acció formativa  

Nbre. de 
treballadors 
amb contracte 

Nbre. de 
treballadorsque 
finalitzen amb 
avaluació 
positiva  

Taxa d’inserció 
laboral per 
compte d’altri 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORES 
I TREBALLADORS EN ATUR 1.636 3.254 50,28% 

ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES A COL·LECTIUS 
VULNERABLES 240 419 57,28% 

Total  general 
1.876 3.673 51,08% 

 
2.5.1.1. Accions formatives adreçades a treballadores i treballadors a l’atur 

La taxa global d’inserció laboral per compte d’altri en les accions formatives no 
conduents a certificat de professionalitat, adreçades a treballadores i treballadors a 
l’atur ha estat del 46,74 % (taula 134). La taxa d’inserció (taula 135) creix un poc en el 
cas formació acreditable, un 50,28 %.  
Taula 136. IMP02 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri, per illes en accions formatives per a 
desocupats 

PER ILLES DESOCUPATS 
Nbre. de treballadors amb 
contracte 

Nbre. de treballadors que 
finalitzen amb avaluació 
positiva  

IMP02  
Taxa d’inserció laboral per 
compte d’altri 

MALLORCA 86 221 39% 
MENORCA 71 117 61% 
EIVISSA I FORMENTERA 44 92 48% 
Total  201 430 47% 
 
Taula 137. IMP03 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri, per illes en accions formatives per a 
desocupats 

PER ILLES DESOCUPATS 
Nbre. de treballadors  
amb contracte 

Nbre. de treballadors que 
finalitzen amb avaluació 
positiva  

IMP03 
 Taxa d’inserció laboral 
per compte d’altri 

MALLORCA 1.353 2.817 48,03% 
MENORCA 222 383 57,96% 
EIVISSA I FORMENTERA 301 473 63,64% 
Total  1.876 3.673 51,08% 

 
Per illes en formació no conduent a CP (IMP02), Menorca té la taxa d’inserció més alta 
amb un 61 %, seguida d’Eivissa i Formentera amb el 48 %. La taxa d’inserció més baixa 
correspon a Mallorca amb el 39 %. 
 
Si analitzam aquesta taxa segons el tipus de formació acreditable (IMP03), les dades 
són més altes a Eivissa i Formentera (63,64 %), i un poc inferiors a Menorca (57,96 %) i a 
Mallorca (48,03 %). 
 



 
 

Taula 138. IMP03 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri, per sexe en accions formatives per a 
desocupats 
 
Per sexe, ha canviat la tendència respecte a l’any 2015; per una petita diferència les 

dones tenen millor inserció que els homes. En formació no conduent a certificat de 
professionalitat la taxa d’inserció laboral per compte d’altri mostra que les dones amb 
el 47,24 % tenen una taxa d’inserció lleugerament més alta que els homes (45,71 %). En 
formació acreditable amb percentatges diferents, però segueix la mateixa diferència: 
les dones presenten una taxa d’inserció del 50,18 %, mentre que els homes tenen una 
taxa del 49,18 %. 
 
Taula 139. IMP02 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri, per sexe en accions formatives per a 
desocupats 

Iniciativa de formació 
DESOCUPATS 

Nbre. de treballadors  amb 
contracte 

Nbre. de treballadors que 
finalitzen amb avaluació 
positiva  

IMP02 Taxa d’inserció 
laboral per compte d’altri 

DONA 137 290 47,24% 

HOME 64 140 45,71% 

Total  general 201 430 46,74% 
 
 
Per famílies professionals en formació no vinculada a certificats de professionalitat 
destaca Hoteleria i turisme amb la taxa d’inserció del 68,42 %. La taxa més baixa 
correspon a Informàtica i comunicacions amb el 40,30 %. (Taula 140) 
 
 
Taula 140. IMP02 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri, per famílies professionals en accions 
formatives per a desocupats 

Iniciativa de formació DESOCUPATS Nbre. de 
treballadors  
amb contracte 

Nbre. de 
treballadors que 
finalitzen amb 
avaluació 
positiva  

IMP02 
 Taxa d’inserció 
laboral per 
compte d’altri 

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA 40 93 43,01% 
HOTELERIA I TURISME 13 19 68,42% 
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 27 67 40,30% 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 121 251 48,21% 
TOTAL  201 430 46,74% 
 
Per famílies professionals en formació vinculada a certificats de professionalitat 
(IMP03) destaca la taxa d’inserció d’Activitats físiques i esportives amb un 83,33 %, 
Fabricació mecànica amb un 66,67 % i Edificació i obra civil amb un 65,33 %. La taxa més 
baixa correspon a Energia i aigua amb el 8,16 %. (Taula 141) 
 

Iniciativa de formació 

DESOCUPATS 
Nbre. de treballadors  amb 
contracte 

Nbre. de treballadors que 
finalitzen amb avaluació 
positiva  

IMP03 Taxa d’inserció laboral 
per compte d’altri 

DONA 914 1.786 51,18% 

HOME 722 1.468 49,18% 

Total  general 1.636 3.254 50,28% 



 
 

Taula 141. IMP03 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri, per famílies professionals en accions 
formatives per a desocupats 

Iniciativa de formació DESOCUPATS Nbre. de 
treballadors  
amb contracte 

Nbre. de 
treballadors que 
finalitzen amb 
avaluació 
positiva  

IMP03 Taxa 
d’inserció laboral 
per compte 
d’altri 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 30 36 83,33% 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 141 318 44,34% 
AGRÀRIA 114 268 42,54% 
ARTS GRÀFIQUES 8 20 40,00% 
COMERÇ I MARKETING 43 95 45,26% 
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 49 75 65,33% 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 28 62 45,16% 
ENERGIA I AIGUA 4 49 8,16% 
FABRICACIÓ MECÀNICA 14 21 66,67% 
HOTELERIA I TURISME 618 1.104 55,98% 
IMATGE PERSONAL 105 196 53,57% 
IMATGE I SO 4 14 28,57% 
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 52 142 36,62% 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 13 46 28,26% 
MARITIMOPESQUERA 45 63 71,43% 
SANITAT 24 42 57,14% 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 14 47 29,79% 
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 262 543 48,25% 
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 68 113 60,18% 
TOTAL  1.636 3.254 50,28% 
 
       
Per tipus de centre, són els centres propis els que obtenen taxes d’inserció laboral més 
altes en formació no acreditable amb un 49,17 % sobre un 45,81 % dels centres 
col·laboradors, però en formació de Certificat de professionalitat no hi ha pràcticament 
diferència.  
 
Taula 142. IMP03 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri, per tipus de centre en accions formatives per 
a desocupats 

TIPUS DE CENTRE 
DESOCUPATS 

Nbre. de treballadors  amb 
contracte 

Nbre. de treballadors que 
finalitzen amb avaluació 
positiva  

IMP027 
Taxa d’inserció laboral per 
compte d’altri 

PROPIS 59 120 49,17% 
COL·LABORADORS 142 310 45,81% 
Total  general 201 430 46,74% 

 
Taula 143. IMP03 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri, per tipus de centre en accions formatives per 
a desocupats 

TIPUS DE CENTRE 
DESOCUPATS 

Nbre. de treballadors  amb 
contracte 

Nbre. de treballadors que 
finalitzen amb avaluació 
positiva  

IMP03  
Taxa d’inserció laboral per 
compte d’altri 

PROPIS 773 1.539 50,23% 
COL·LABORADORS 863 1.715 50,32% 
Total  general 1.636 3.254 50,28% 

 
2.5.1.2. Accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 
 



 
 

Les accions formatives no conduents a certificat de professionalitat (IMP02) adreçades 
a col·lectius vulnerables no varen tenir cap inserció ja que va ser mínima. Tota es va 
desenvolupar a Mallorca. 
 
Si analitzam les accions formatives de certificat de professionalitat (IMP03) adreçades a 
col·lectius vulnerables aquesta taxa és del 57,28 %. 
 
 

Taula 144. IMP03 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri, per illes en accions formatives per col·lectius 
vulnerables 

PER ILLES VULNERABLES 
Nbre. de treballadors  amb 
contracte 

Nbre. de treballadors que 
finalitzen amb avaluació 
positiva  

Taxa d’inserció laboral per 
compte d’altri 

MALLORCA 183 340 53,82% 
MENORCA 7 13 53,85% 
EIVISSA I FORMENTERA 50 66 75,76% 
Total  240 419 57,28% 

 
Per illes (taula 128), a les accions formatives vinculades a certificat de professionalitat la 
taxa d’inserció més alta amb 75,76 % correspon a Eivissa i Formentera, seguida de 
Menorca i Mallorca amb una taxa d’inserció igual amb un 53,8 %. 
 

Per sexe, en accions formatives conduents a certificat de professionalitat (taula 129), les 
dones presenten una taxa d’inserció més baixa (53,85 %) que la dels homes (61,62 %).  
 
 Taula 145. IMP03 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri, per sexe en accions formatives per col·lectius 
vulnerables 

Iniciativa de formació 
COL·LECTIUS VULNERABLES 

Nbre. de treballadors  amb 
contracte 

Nbre. de treballadors que 
finalitzen amb avaluació 
positiva  

Taxa d’inserció laboral per 
compte d’altri 

DONA 126 234 53,85% 

HOME 114 185 61,62% 

Total  general 240 419 57,28% 

 
Per famílies professionals, la taula 146 mostra la taxa d’inserció en accions formatives  
conduents a certificat de professionalitat i trobam una taxa molt alta del 75,81 % en 
Hoteleria i turisme, seguida de serveis socioculturals i a la comunitat i Instal·lació i 
manteniment. La més baixa correspon a la família d’Imatge personal. 
 
Taula 146. IMP03 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri, per famílies professionals en accions 
formatives per col·lectius vulnerables 

PER FAMÍLIES PROFESSIONALS  VULNERABLES Nbre. de 
treballadors  amb 
contracte 

Nbre. de 
treballadors que 
finalitzen amb 
avaluació positiva  

IMP03 Taxa 
d’inserció laboral 
per compte d’altri 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 50 113 44,25% 
AGRÀRIA 12 18 66,67% 
COMERÇ I MARKETING 23 41 56,10% 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 18 35 51,43% 
HOTELERIA I TURISME 47 62 75,81% 
IMATGE PERSONAL 3 12 25,00% 
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 7 21 33,33% 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 24 34 70,59% 



 
 

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 54 76 71,05% 
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 2 7 28,57% 
TOTAL  240 419 57,28% 

 
Per tipus de centre, les accions formatives amb inserció adreçades a col·lectius 
vulnerables s’han impartit a centres col·laboradors. 
 
Taula 147. IMP03 Taxa d’inserció laboral per compte d’altri, per famílies professionals en accions 
formatives per col·lectius vulnerables 

TIPUS DE CENTRE 
VULNERABLES 

Nbre. de treballadors  amb 
contracte 

Nbre. de treballadors que 
finalitzen amb avaluació 
positiva  

IMP03  
Taxa d’inserció laboral per 
compte d’altri 

COL·LABORADORS 240 419 57,28% 
Total  general 240 419 57,28% 

 
Globalment  podem veure que l’evolució de la formació a través dels anys tendeix a 
impartir més formació conduent a Certificats de professionalitat. (Taula148) 
 
Taula 148.  Evolució de la taxa d’inserció laboral per compte d’altri en accions formatives 

Evolució global de les taxes 
d’inserció 

No conduent a 
CP/conduent a 
CP 

Taxa d’inserció laboral per compte d’altri  
2015 
2012 2013 2014 2015 2016 

ACCIONS FORMATIVES 
TREBALLADORES I 
TREBALLADORS  A L’ ATUR 

No conduent a 
CP - - 51,2 % 49,5 % 46,74 % 

Conduent a CP 41,6 % 39,08 % 45,4 % 49,2 % 50,28 % 

ACCIONS FORMATIVES 
COL·LECTIUS VULNERABLES 

No conduent a 
CP - - 38,1 % 32 % - 

Conduent a CP 30,6 % 28,7 % 41,6 % 47,1 % 57,28 % 
 

2.5.2   Participació en formació acreditable ( IMP04) 
 
A continuació, tractam la proporció de les persones participants que han finalitzat 
accions formatives de certificat de professionalitat respecte del total de persones que 
finalitzen accions formatives. 
 
Taula 149.  IMP04 Participació en accions formatives acreditables  

IMP04 GLOBAL 

Participants finals accions 
formatives vinculades a CP 

Participants finals accions 
formatives 

IMP04 Percentatge de 
participants en formació 
acreditables 

8.446 9.490 89,00% 

 
La taxa global de participació en formació acreditable és del 89 % (taula 149), un poc 
més baixa que l’any anterior ja que s’han fet més especialitats transversals. 
 
Taula 150. IMP04 Participació en accions formatives acreditables, segons modalitat de formació 

Iniciativa de formació  de 
les accions 

Participants finals accions 
formatives vinculades a CP 

Participants finals accions 
formatives 

IMP04 Percentatge de 
participants en formació 
acreditables 

ACCIONS FORMATIVES 
DESOCUPATS 6.683 7.707 86,71% 



 
 

ACCIONS FORMATIVES 
COL·LECTIUS 
VULNERABLES 1.270 1.290 98,45% 

ACCIONS FORMATIVES 
OCUPATS 253 253 100,00% 

ACCIONS FORMATIVES 
NO FINANÇADES 240 240 100,00% 
 
Taula 151. IMP04 Evolució global de percentatge de participació en formació acreditable 

Evolució global del percentatge de 
participants en formació acreditable 

2012 2013 2014 2015 2016 

ACCIONS FORMATIVES DESOCUPATS 73,0 % 91,7 % 86,9 % 94,24 % 86,71% 
ACCIONS FORMATIVES COL·LECTIUS 
VULNERABLES 77,5 % 97,1 % 95,8 % 95,84 % 98,45% 

ACCIONS FORMATIVES OCUPATS - - 100 % 95,05 % 100,00% 
ACCIONS FORMATIVES NO 
FINANÇADES     100,00% 

 
 
 
 
 
 
3. VALORACIONS  
 
La formació impartida arriba a un grau adequat de satisfacció en els 

participants? 

El nivell de satisfacció expressat pels participants pot considerar-se molt positiu en 
l'any 2016, amb un valor mitjà de satisfacció de 3,59 %, sobre una valoració màxima de 
4. 
A més, s'observa un alt nivell d'homogeneïtat en la satisfacció aconseguida, ja que els 
valors obtinguts en les diferents iniciatives de formació mostren una desviació que no 
supera el 0,05. 
No obstant això, cal indicar que el resultat obtingut en 2016 és lleugerament inferior al 
valor que es va obtenir en l’any 2015  que va ser de 3,61. 

  
La posada en marxa del PAE ha aconseguit incrementar el nivell de satisfacció 

dels participants? 

Els resultats obtinguts en el grau de satisfacció dels participants des del 2012 fins 2016 
mostren una evolució més o menys estable que no permet evidenciar que s'hagi 
incrementat el nivell de satisfacció des de la posada en marxa del Pla Anual d'Avaluació. 
 
No obstant això, l'ús de la mitjana estadística global com a únic indicador relacionat 
amb la satisfacció dels participants, pot provocar una homogeneïtzació dels resultats, 
dificultant apreciar de manera significativa aquells àmbits de formació que presenten 
majors nivells d'insatisfacció.  
 
S'està implantant de forma equilibrada per famílies professionals el repertori 
de certificats de professionalitat a la CAIB atenent a la presència de centres 
acreditats a tot el territori? 



 
 

No hi ha un nivell d'equilibri en el desplegament del repertori de certificats de 
professionalitat, i existeix, amb caràcter general, una concentració molt alta de centres 
acreditats per a la impartició de certificats de professionalitat d'un nombre reduït de 
famílies professionals. El total de cobertura de certificats és de 328 sobre 583, la qual 
cosa representa un 56,26 %. 
La cobertura de certificats de professionalitat per illes correspon a les característiques 
de demogràfiques de cada territori, així a l'illa de Mallorca la taxa de cobertura és del 
55 %, a l'illa de Menorca i d'Eivissa és de gairebé un 17 % i de Formentera és d'un 2,6 %. 
 
S'ha aconseguit promoure adequadament la implantació i desplegament del 
repertori de certificats de professionalitat, per famílies, en funció del pes 
específic de cada sector en el mercat laboral? 

El mètode que s'empra en el PAE per a l'extracció de dades de centres acreditats, 
vinculat a la família professional, i sense desagregació per àrees professionals, no 
permet fer una traçabilitat clara amb relació a la realitat d'ocupació a la CAIB, segons 
les ocupacions del CNO. Disposar d'aquestes dades i d'un sistema estandarditzat que 
vinculi el Sistema Nacional de Qualificacions i la Classificació Nacional d'Ocupacions 
permetria poder emetre un judici respecte a la implantació de certificats de 
professionalitat en funció del pes específic de cada sector en el mercat laboral.  
 

S'ha aconseguit adequar els diferents nivells dels certificats de 
professionalitat a partir de les necessitats específiques de cada col·lectiu? 

Quant als nivells de qualificació de les accions formatives podem dir que en el cas de les 
accions dirigides prioritàriament a treballadors desocupats predomina el nivell 2, 
en les accions dirigides a col·lectius vulnerables les de nivell 1 i en el cas de les 
accions dirigides a treballadors ocupats els nivells 2 i 3. 

 
Ha evolucionat favorablement el grau d'implantació de sistemes certificats de 
gestió de qualitat dels centres de formació col·laboradors? 

El grau d'implantació dels sistemes de qualitat ha anat evolucionant positivament. Així 
el 2015 va ser de un 29,5 % i al 2016 ha estat d'un 34,62 %. 

 
Ha millorat la cobertura que ofereix el Subsistema de FPE per a la millora de 

qualificació de treballadors, ocupats i aturats? 

La cobertura de treballadors desocupats, prenent com a base el nombre de persones 
en situació d'atur segons l'EPA, ha millorat, i ha passat a ser del 6,30 % el 2015 a 8,74 a 
l'2016. 
 
En el cas dels treballadors ocupats, la taxa de cobertura ha baixat lleugerament, el 2015 
va ser 0,19 %, i el 2016 de 0,16 %. 
 
Ha millorat la cobertura de certificats de professional amb formadors registrats 
i que compleixen tots els requisits especificats en els corresponents reials 
decrets? 

L'any 2016, el nombre de certificats que disposa amb formadors per a tots els mòduls 
que compleixen la totalitat de requisits establerts és de 140 i ha millorat en relació a 
l'any 2015, la qual va ser de 131. 
 
S'ha aconseguit fomentar la participació dels col·lectius que per edat i sexe 

tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, en termes de cobertura 
sobre població desocupada? 



 
 

Atenent a la variable sexe, s'ha prioritzat la participació de les dones, col·lectiu amb 
més dificultats d'accés a l'ocupació, en la formació adreçada prioritàriament a 
treballadors desocupats. D'altra banda, en la formació adreçada a col·lectius 
vulnerables i a ocupats, aquest col·lectiu continua estant infrarepresentat. 

En relació als grups d'edat amb més dificultats d'accés a l'ocupació, menors de 25 anys 
s'ha prioritzat la seva participació en la formació adreçada prioritàriament a 
persones desocupades i als col·lectius vulnerables. 

 
Ha millorat el percentatge de finalització del procés d'aprenentatge per als 

participants en formació? 

El nivell de finalització de la formació per part dels participants ha empitjorat en l'any 
2016 i ha augmentat la taxa d'abandonament per altres causes no relacionades amb la 
inserció laboral. L'any 2015 va ser d'un 3,90 % i en l'any 2016 ha estat d'un 5,8 %. 
 
La formació impartida aconsegueix un desitjable grau d'èxit en termes de 

superació dels processos d'avaluació establerts? 

La formació impartida en el marc de la formació professional per a l'ocupació té un 
grau d'èxit excel·lent, en termes de superació dels processos d'avaluació 
establerts, ja que, la taxa d'èxit aconseguida en 2016 el 95,49 %. 

 
Els participants d'accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de 

professionalitat presenten taxes d'incorporació al mercat laboral millors 
que aquells que fan formació no acreditable? 

El percentatge de participants que accedeixen a un contracte laboral durant els sis 
mesos posteriors a la finalització de l'acció formativa és bastant superior en el cas 
d'accions conduents a l'obtenció d'un certificat de professionalitat enfront de la 
formació no acreditable. El percentatge en el primer dels casos és del 51,08 % 
mentre que en el segon és del 45,68 %. 

Això no obstant, resultarà necessari reforçar la metodologia d'avaluació en relació a les 
dades de què es disposa, per poder assegurar l'efecte real de la formació en 
relació a la inserció laboral que produeix. 

 
S'ha prioritzat la impartició de formació acreditable? 

La taxa de formació acreditable respecte al total de la formació impartida en l'any 2016 
ha estat d'un 89 % per la qual cosa es continua prioritzant aquest tipus de formació. 
Tanmateix es detecta que aquest percentatge ha baixat en 6 punts respecte a l'any 
2015. Cal tenir en compte que durant aquest període s'ha prioritzat la formació 
transversal de noves tecnologies i idioma. 
 
S'ha promogut la implantació d'espais de formació per a impartir el repertori de 
certificats de professionalitat de famílies professionals amb major incidència 
potencial en l'ocupació i en la millora del teixit empresarial? 
Durant l'any 2016 s'han mantingut reunions amb associacions i representants de 
diferents sectors per incentivar la qualificació dels seus treballadors i, en conseqüència 
l'acreditació de centres per a poder impartir la formació. Sobretot pel que fa a la 
Formació Dual. 
 
A més s'han dut a terme actuacions d'assessorament a entitats locals i centres 
col·laboradors per iniciar acreditacions en uns casos i ampliar-les en altres. 



 
 

 
També s'ha publicat l'oferta formativa de cada convocatòria amb caràcter previ per 
facilitar l’acreditació i inscripció de centres de formació. 
 
D'altra banda hem mantingut reunions amb representants de centres educatius per 
incentivar-ne la participació en la impartició de la formació professional per a 
l'ocupació.  
 
No obstant l’anterior, és necessari dir que no hi ha una planificació d'actuacions prèvia 
per cobrir les necessitats d’acreditació de nous espais formatius. 
 
Es desenvolupa una detecció de necessitats formatives que prevegi les 
prioritats d'empreses i treballadors en cada sector econòmic i en cada 
territori? 

 Els processos per determinar les prioritats formatives que són incorporades en les 
diferents modalitats de formació presenten debilitats. No hi ha una metodologia 
estandarditzada, tot i que s'ha iniciat la millora del sistema, per poder extreure dades 
de la vinculació dels CNAE amb l'oferta formativa que es pot oferir dins de la Formació 
Professional per a l’ocupació. 
 
La prospecció de necessitats formatives entre els actors del mercat laboral es 
desenvolupa de forma generalitzada i amb un nivell de profunditat, sistematicitat i 
participació limitat. 
 
4. PROPOSTES DE MILLORA 

 
A continuació, es presenten un seguit de propostes de millora: 
 
Propostes de millora associades a la consolidació de la xarxa de centres i 
entitats de formació 

 
 Promoure els procediments i la modificació normativa corresponent que flexibilitzi i 

atorgui expressament a les administracions competents la capacitat per fer 
l'acreditació d'espais o tallers de formació pràctica aptes per al desenvolupament 
d'accions de formació que, complint les prescripcions essencials que asseguren la 
qualitat de la formació.  
 

 Continuar afavorint la progressiva participació de la xarxa de centres de formació 
professional, de titularitat pública i privada, en el Subsistema de Formació 
Professional per a l'Ocupació a més d'optimitzar l'ús d'infraestructures ja existents i 
que, per tant, no requereixen una inversió inicial extraordinària per poder ser 
incorporades. 
 

 Fomentar l'establiment d'acords tripartits: administració, empresa i centre de 
formació que a més permeten un disseny participatiu i negociat entre tots els 
actors. 
 

 Dissenyar amb la participació de tots els agents participants un sistema, 
metodologia i protocols de detecció de necessitats formatives que serveixin com a 
guia marc d'actuació. 



 
 

 
 Constituir estructures participatives actives, estables, i dotades dels recursos 

necessaris en les que s'integrin amb protagonisme clar els agents socials, 
representants d'empreses i treballadors, així com la xarxa de centres col·laboradors 
públics i privats. 
 

 Incloure en l'anàlisi de la inserció laboral dels participants després de la formació, 
amb vista a la priorització d'accions formatives, una metodologia rigorosa 
d'impacte que s'aproximi a quant d'aquest accés a l'ocupació és atribuïble a la 
formació. 
 

 Incloure la modalitat de teleformació en la Formació Professional per a l’Ocupació.  
 

 Aprofundir en la metodologia d'avaluació en dues fases, emprant la integració 
quantitativa d'indicadors PAO com a primera fase per abordar un segon moment 
d'avaluació qualitativa d’acord amb uns altres instruments. 
 

 Propostes de millora associades a enfortir la fiabilitat dels processos i resultats 
d’avaluació de l’aprenentatge dels certificats de professionalitat. 

 
En el moment de publicació d’aquest informe, la majoria d'aquestes millores ja s'han 
incorporat a les convocatòries actuals, per exemple: 
 
1. El procès de confecció de les convocatòries és participatiu, on participen els agents 
econòmics i socials mitjançant el Consell d'FP i les patronals dels centres 
col·laboradors. 
 
2. Actualment, estam en condicions de publicar informes d'avaluació exhaustius, que 
farem en un molt breu espai de temps. 
 
3. S'ha incorporat a la planificació de les convocatòries d'enguany, elements lligats amb 
la inserció laboral i la prospectiva. 
 
4. Estem treballant amb el SEPE per aconseguir la cessió d’us de la plataforma de 
Teleformació per poder implantar aquesta modalitat de formació en les properes 
convocatòries 
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