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Sr/a. Director/a 
 
 
Benvolgut/da, 
 
Ens plau comunicar-vos que la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial del Departament d’Ensenyament amb la col·laboració del Consell General de 
Cambres de Catalunya inicia la vuitena edició de l’estudi sobre el grau d’Inserció Laboral dels 
Ensenyaments Professionals 2014. 
 
Amb aquest estudi podem disposar de dades que ens ajuden tant als centres docents en l’orientació 
del propi alumnat, a l’administració en la planificació dels respectius ensenyaments i també és una 
font d’informació actualitzada i útil, per a tota la comunitat educativa, pels diferents sectors productius, 
pels agents socials i així com per a la població en general. 
 
En la passada edició s’ha constatat que la formació professional és una bona opció per a trobar un 
lloc de treball en un context socioeconòmic complex. S’observa clarament com els graduats 
d’ensenyaments professionals tenen unes taxes d’inserció laboral més altes que les del conjunt de la 
població de Catalunya. 
 
A continuació us adjuntem la documentació necessària, on s’explica l’objectiu de l’estudi, la novetat 
en el qüestionari del desdoblament de la pregunta 4 i la metodologia de treball. 
 
Us demanem, doncs, que vetlleu també perquè tota la informació referida a l’alumnat que va finalitzar 
els estudis el passat curs acadèmic 2012-2013, sigui tramesa abans del 17 d’abril  de 2 014. 
 
També us volem fer arribar el nostre més sincer agraïment i poder comptar un cop més amb la 
col·laboració imprescindible del vostre centre docent. Us demanem feu extensiu aquest agraïment a 
tots els tutors i tutores de pràctiques i al coordinador/a de Formació Professional o persona 
responsable, així com a l’alumnat dels diferents ensenyaments professionals, que fan possible la 
realització de l’estudi d’inserció laboral. 
 
 
Ben cordialment,  
 
 

 
Melcior Arcarons Rua 
Director de Formació Professional Inicial  
i Ensenyaments de Règim Especial 
 
Barcelona, 28 de gener de 2014 
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