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Necessitats de Formació a l'Empresa i Sistema Universitari: el cas català

2. LA FORMACIÓ A LES ORGANITZACIONS DE
CATALUNYA

1. Característiques de la formació a les empreses
de Catalunya

La concepció de la formació a l'empresa en el nostre país
ha anat canviant, tant pel que fa als seus objectius, com al tipus
d'oferta i demanda existent en cada moment, d'acord amb el paper
que aquesta activitat ha passat a jugar a l'interior de les
organitzacions: des d'una concepció de la formació de caràcter
social i paternalista, passant per etapes de burocratització i rutina
que la convertiren en l'eina de reclutament i promoció del personal,
fins a l'actualitat a on passa a tenir la consideració d'eina
estratègica i instrument de canvi. (III.1)

Degut al fet que les polítiques de formació a l'empresa, en
gran mesura, actualment, deriven dels processos de canvi que
afecten les unitats productives, en primer lloc calia conèixer el
canvis produïts en les estratègies de producte o de mercat, ja que
la posada en pràctica d'una nova estratègia de mercat, o el
llançament de nous productes, originen necessitats d'informació i
d'adaptació de tota l'organització de l'empresa, de forma molt
especial a les seccions més relacionades amb el mercat
(departaments comercials, gestió i direcció). En aquest sentit, és
important ressenyar que el 70% de les empreses de la mostra
declaren haver experimentat transformacions recents en diferents
àmbits. (3.2)

En segon lloc, pel que fa als canvis produïts en
l'organització del treball, i essent aquests deguts a la introducció
d'innovacions tecnològiques, a canvis organitzatius o bé a
estratègies de producció, hom constata a la recerca, que es varen
introduir innovacions tecnològiques en el 95% de les empreses
enquestades, durant els darrers cinc anys; així com, també, el
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87.9% de les empreses varen operar canvis en la seva organització.
Aquests alts percentatges en les respostes ens indiquen la
dinàmica dels processos endegats a les empreses per tal de poder
donar resposta a les noves situacions del mercat, processos que
comportaran, a la vegada, noves necessitats formatives, tal i com
podrem veure posteriorment. (3.2.9, 3.2.10)

Les empreses de nova creació, al mateix temps que
aquelles que experimenten una forta expansió i, fins i tot les que
han de reduir els seus efectius, també és lògic que tinguin
necessitat d'adaptar el seu personal a aquestes noves situacions i
que, en molts casos, això s'hagi de solventar mitjançant processos
de formació per tal d'adaptar-lo al seu lloc de treball o ressituar-
lo davant les noves funcions, així com també per tal d'ajustar la
pròpia organització de l'empresa. En aquest sentit, resulta
significatiu que un 30.7% de les empreses asseverin que
incrementaran el seu personal, o que un 23.9% digui que el
minorarà, fets que, de segur, també han d'incidir en les demandes
de formació. (3.3.1.1, 2)

Un altre factor a tenir en compte és el del decalatge
generacional ocasionat per la manca de contractació que es produí
durant els anys de la crisi de mitjans del 70' fins a l'any 1985 en
que s'inicià la recuperació. Això va generar una forta necessitat de
formació per tal de preparar les noves generacions que s'havien
d'incorporar a les empreses.

La mobilitat interna a l'empresa és un factor
d'incentivació de la força de treball que pot anar unida també a
necessitats de formació, molt especialment en aquells casos en
que s'utilitza com a element de selecció o de preparació per a la
promoció. Les respostes al qüestionari mostren que existeix una
política incentivadora de la mobilitat interna, tant pel que fa a les
vacants produïdes, com als llocs de treball de nova creació, encara
que amb una incidència més forta pel que fa a les vacants (3.3.2).

Són, en aquest cas, les categories més altes les que es
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veuen més afavorides per aquesta pràctica empresarial. Això no
obstant, i malgrat el que dèiem abans, no totes les empreses que
recorren a la promoció interna fan necessàriament formació; això
sol dependre, en gran mesura, de les prioritats que defineixi cada
empresa, d'acord amb la seva política de recursos humans...

En el cas de les empreses que han sofert processos de
reconversió, la formació també és un factor que haurà pogut tenir
un paper actiu, ja que probablement s'hauran originat necessitats
de readaptació de les plantilles, en haver hagut de re-situar el seu
personal en funcions o llocs de treball diferents. En aquest cas la
importància del tema no és massa gran, emperò arriba a efectar a
gairebé un terç de les empreses de la mostra. (3.5.1)

Entre els membres de la mostra, un percentatge
destacable asseguren que la formació juga un paper important en la
pròpia evolució, així com, també, un sector significatiu situa la
formació com a element catalitzador dels processos innovadors a
l'interior de l'organització. Sols un petit percentatge diuen que la
formació només juga un paper a posteriori dels processos de canvi
(3.4.3.10)

El segon conjunt d'empreses citats pot ser identificat com
el prototipus de les que han assumit la formació com a element
estratègic de competitivitat i modernització. A la resta, encara
que hi ha una valoració important de la formació, no arriben a
establir la relació entre aquesta i els processos i estratègies de
canvi de l'empresa.

Aprofundint en aquesta direcció, a l'enquesta es
preguntava sobre els objectius precisos de la formació (3.4.3.9);
entre els tres objectius principals que s'encomanen a la formació
sobresurt, en primer lloc, el de facilitar els canvis tecnològics,
seguit pel d'amillorar la qualitat. Segueixen uns objectius que, amb
matisos, fan referència a millorar la qualificació del personal:
facilitar les carreres professionals, elevar els nivells de formació
i desenvolupar les competències professionals.
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Aquestes respostes són significatives de la
sensibilització de les empreses en vers dos temes clau: la
innovació tecnològica i la qualitat, considerats com els dos
elements fonamentals per a la seva competitivitat. En ambdós
casos l'empresa els associa a un procés formatiu. Es a dir, sembla
que les empreses atorguen a la formació un efecte positiu general
de cara a l'estratègia de modernització, sense arribar a establir
una relació específica amb cada un dels processos. Això sembla
concordar també amb la resposta anterior, a on es detecta que
només una minoria d'empreses té clar el paper estratègic que pot
jugar la formació.

També cal destacar, des d'una perspectiva estratègica, el
paper que la formació comença a tenir com a reguladora de les
relacions en el si de l'empresa. Això es desprèn del fet que a més
de la meitat de les empreses enquestades, la formació es
contempla en el conveni col·lectiu o que, en el quaranta per cent
dels casos, l'empresa tingui una comissió de formació, composada
sovint per un representant de cada departament. Les funcions
d'aquests representants, en qualsevol cas, poden anar més enllà de
tasques purament de consulta o de tramesa de demandes
formatives, tot jugant un paper important en l'elaboració i
execució dels plans de formació. (3.4.1.5).

2. Polítiques empresarials de formació.

Hom pot assegurar que totes les empreses estudiades duen
a terme alguna activitat de formació, encara que sigui finançant la
participació d'algun dels seus empleats en algun curs extern. Així
mateix, un nombre important d'empreses asseguren que disposen
d'alguna activitat planificada de formació; i més de les tres
quartes parts de les empreses estudiades elaboren plans de
formació.
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Els mètodes més habituals mitjançant els quals
s'analitzen les necessitats de formació són, en realitat, aquells
que requereixen una menor elaboració per part de l'empresa, encara
que no sempre siguin els més eficients (3.4.1.4). En canvi, la
planificació estratègica, encara que és utilitzada per una quarta
part de les empreses, no es dóna amb la freqüència que caldria
esperar-se d'un perfil d'empresa que té al seu abast un bon nivell
d'infrastructura formativa, que gestiona un pressupost apreciable i
que realitza un volum de formació considerable, com tindrem
ocasió de comentar més endavant (3.4.2.1)

Per satisfer les seves necessitats formatives l'empresa
recorre al mercat extern, sobre tot, pel que fa als coneixements
tècnics i organitzatius (3.4.2.4). Els principals proveïdors d'aquesta
formació, amb diferència, són, en primer lloc les escoles de
formació privades (74,7%), seguides per les entitats públiques
(41.4%) i en tercer lloc i molt per sota, per la Universitat (29.9%).
Per altres recerques realitzades, hom sap que aquesta formació
externa és utilitzada majoritàriament pels quadres superiors i
tècnics de les empreses que, d'altra banda, també són els
demandants de formació de caràcter superior. Queda molt clar, en
aquest sentit, el llarg camí que li queda a la Universitat per tal
d'arribar a complir el paper que li correspondria jugar en aquest
àmbit.

Una part de la formació és subvencionada públicament i
s'aproxima a la meitat el nombre d'empreses que reben ajuts per
tal de satisfer llurs necessitats de formació (3.4.2.5).

La majoria de les empreses enquestades tenen
departament de formació. La creació d'aquests departaments es va
realitzar majoritàriament a la dècada dels 70'; com a any mitjà de
referència apareix el 76.

Quan el departament de formació no existeix, les funcions
de formació les assumeix directament la direcció de personal en la
majoria dels casos i, en el seu defecte, la direcció general. El
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tamany d'aquests departaments depenen del de l'empresa i la seva
composició desvetlla que, en el conjunt d'activitats que genera la
funció de formació, s'hi dediquen pràcticament els mateixos
recursos humans que a les activitats relacionades amb l'elaboració
de plans, gestió de la formació i a les de docència (3.1.1.1.)-

Per acabar amb el tema de la infrastructura de la formació
a l'empresa, cal fer referència a que un 63.7% de les empreses
enquestades diuen comptar amb un o diversos centres interns de
formació, la qual cosa suposa un nombre relevant d'empreses que
compten amb aquest recurs propi de manifesta importància de cara
a la formació. Aquest fet també reforça la idea que les empreses
tendeixen a fer la formació internament (3.4.1.4).

Les funcions que s'encomanen a aquests centres de
formació interna són diverses, entre les més citades trobem la
formació sobre productes o serveis, adaptació del personal al lloc
de treball, marketing i processos de promoció...

Els col·lectius destinataris de la formació en aquests
centres són molt majoritàriament, els assalariats de l'empresa en
general. Criden, no obstant, l'atenció els baixos percentatges de
dedicació als assalariats de les empreses concessionàries o del
grup, els de les empreses clients i els de les subcontractades pers
l'empresa matriu.

Quan s'observen les despeses de formació unitàries
(pressupost de formació dividit pel nombre de treballadors) segons
el tamany de les empreses, paradoxalment s'obté que la petita i
mitjana empresa gasta més en formació que la gran empresa. Per
valorar de forma adient aquest fet, de totes formes, cal tenir
present que les petites empreses representades a la mostra o bé
són del sector serveis, o bé tenen unes característiques especials
(volum alt de facturació, exportacions, etc.).

Al mateix temps, per tal d'abastar el mateix percentatge
de plantilla, les grans haurien de fer inversions molt superiors a
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les de les petites i mitjanes. Aquesta dada resulta d'interès
perquè, si es confirmés, podria indicar que les empreses petites i
mitjanes que inverteixen en formació ho fan amb una proporció
semblant o superior a les grans (3.4.2).

Les activitats formatives que realitza l'empresa han estat
classificades en una tipologia que engloba des de la informació fins
a l'aprenentatge de coneixements tècnics o organitzatius. Les
activitats més abundants són les dedicades a la transmissió de
coneixements tant organitzaíius com tècnics, la qual cosa
coincideix també amb les activitats que l'empresa més realitza
externament. Això no obstant, cal remarcar que aquest tipus
d'activitats dutes a terme a fora de l'empresa, en el seu conjunt, no
sobrepassen una quarta part del total.

En .canvi, hi ha una part de la formació que no es
transferible a l'exterior de l'empresa, com és la difusió de
l'estratègia corporativa i dels objectius propis, així com els
processos d'informació interna (llançament de nous productes,
noves estratègies, noves aplicacions, etc.), que essent una de les
pràctiques formatives més exteses, no se solen encarregar a cap
institució intermediària o exterior a la pròpia empresa. (3.4.3)

Les activitats de formació tenen una durada variable que
sol anar en funció dels continguts que es volen impartir. La
formació adreçada a donar informació sobre les activitats, els
productes, etc. de l'empresa, l'animació dels equips de treball ¡ el
temps dedicat a la socialització dels treballadors en la cultura i
els objectius de l'empresa,, solen ser de durada curta, fins a 25
hores. En canvi, els coneixements tècnics i organitzatius , de
naturaleza més complexa presenten percentatges considerables
(del 20 al 30%) de càrregues horàries més llargues: de 25 a més de
100 hores. Així, doncs, sembla que són els coneixements que
l'empresa "compra" a l'exterior aquells que tenen una duració més
llarga.

Una part de la formació que l'empresa realitza interna o
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externament es fa fora de l'horari laboral; afirmació compartida
per més de les tres quartes parts d'empreses de la mostra. I al
voltant de la meitat de les empreses inverteixen molt més de la
meitat del seu pressupost en l'organització de cursos, en detriment
d'activitats formatives menys estructurades.(3.4.3.6)

3. Necessitats de formació continuada a les
empreses

A nivell de detecció de necessitats de formació, hom
observa, en primer lloc, una clara distinció entre les necessitats
de les petites empreses i les grans:

-en el cas de les petites es demanda un personal amb
capacitats genèriques i polivalent, amb coneixement de la dinàmica
empresarial a nivell de capacitat de gestió econòmica,
organitzativa, marketing, de recursos humans, coneixements de
tipus legal i, en general, d'habilitats necessàries de tipus
gerencial;

-en el cas de les grans empreses les necessitats són de
caràcter més específic i amb caràcter d'especialització, pel que fa
als àmbits de producció, però en general, hi ha també una demanda
específica de formació en els àmbits de gestió, comandament,
organització, capacitat de comunicació, domini d'idiomes i
informàtica, coneixements legals, marketing, formació, etc...

Hi ha, per part de les empreses, una visió molt més oberta
del que haurien de ser les possibilitas d'accés als estudis
superiors. Això fa que es formuli clarament una demanda d'obertura
per part de les institucions d'ensenyament superior, per tal de
considerar l'experiència adquirida en el lloc de treball com un
coneixement vàlid per poder accedir a la formació reglada.
Consideren que l'accés a la formació inicial, però sobretot la
formació continuada, hauria d'estar lliure de tràmits burocràtics i
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de l'exigència prèvia de titulacions acadèmiques. Aquesta política
facilitaria una major interrelació entre el món del treball i el món
acadèmic.

Dels resultats de l'enquesta hom dedueix que els objectius
de la formació: que es consideren prioritaris majoritàriament son:

-facilitar els canvis tecnològics
-millorar la qualitat

Encara que són objectius de caràcter genèric, són
indicatius dels canvis estratègics que l'empresa assumeix com a
prioritaris en aquests moments. (3.6.1)

Les àrees en les que s'observen majors necessitats de
formació són les de Producció i Recursos Humans, de forma molt
semblant, i van seguides a una distància considerable per
l'Administrativa-Financera, la Comercial i l'Acta Única. Els
idiomes també hi són presents, però en darrer lloc. (3.8.2)

Per categories, la més necessitada de formació són els
tècnics, seguits pels quadres i en darrer lloc pels directius. (3.8.3)

El tipus de formació que requereixen les organitzacions
és, en primer lloc l'actualització de coneixements, seguit pel
reciclatge i, a molta distància per l'especialització i l'adaptació; la
promoció representa un percentatge ínfim i no gaire significatiu.
(3.8.4)

Les pautes genèriques de formació que requereixen les
empreses són les següents:

a) Saber comandar amb habilitat
b) Aprenentatge de llenguatge informàtic a nivell
d'usuari
c) Aprenentatge d'idiomes
d) Actualització davant els canvis legislatius
e) Preveure l'impacte i les opinions de l'aplicació de
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l'Acta Única Europea
f) L'atenció al client i la comunicació
g) La formació dels Recursos Humans
h) L'especialització en sabers científics i tecnològics
(3.8.5)

4. Implicacions de les necessitats de Formació a
l'Empresa sobre l'Ensenyament Superior .

1. Tal i com hem vist, hom pot establir a nivell conceptual
diferècies fonamentals entre el que és l'Educació i la Formació. A
nivell real, constatem que l'Educació Superior i la Formació a
l'Empresa són dues realitats diferents: Aquesta realitat diferencial
es concreta, òbviament, a l'hora de formular les necessitats de
formació que tenen les empreses i la capacitat de resposta que té
la Universitat. L'educació té uns objectius més genèrics, l'abast
dels quals ateny els fonaments bàsics d'amples capes de la
població quan, en canvi, la formació a l'empresa es refereix a
qüestions més concretes relatives a formes de comportament o
d'adquisició d'habilitats i coneixements connectats amb els
objectius de cada organització i la seva cultura pròpia.

Això, emperò, no vol dir que la Universitat no pugui donar
resposta a moltes de les necessitats de formació de les
organitzacions, ja sigui incorporant a l'ensenyament inicial que
imparteix coneixements i sistemes de transmissió de capacitats
que responguin a aquelles demandes, o bé organitzant la formació
continuada de nivell superior que aquelles requereixen.

En l'opinió que manifesten els representants de les
empreses hi ha un acord generalitzat sobre la bona preparació
genèrica dels titulats universitaris, els quals tindrien una forma
de pensar i una metodologia d'anàlisi que els permet adequar-se bé
a l'empresa, malgrat que cal un procés d'adaptació obvi a la cultura
particular de cada organització.
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Existeix en canvi una certa actitud crítica pel que fa al
nivell i actualitat dels coneixements i a la poca capacitat per
resoldre casos pràctics. (2.2.1)

Manca també preparació a nivell de gestió i organització
empresarial, i es coincideix en la poca capacitat pràctica dels
titulats, fins i tot en temes inclosos en l'especialitat que
teòricament han seguit. Això planteja un greu problema a les
institucions d'ensenyament superior en general i a les universitats
en particular: la de com resoldre la manca de formació del propi
professorat en tots aquest aspectes. Una possible solució
probablement seria la d'un major contacte entre la universitat i les
organitzacions, amb la participació més activa de persones que
actuen en el camp professional en els departaments universitaris.
De fet la L.R.U. preveia la figura del professor associat per tal de
resoldre aquest problema, però a la pràctica aquesta figura s'ha
desvirtuat completament en fer-la servir per contractar
professorat no numerari i no persones amb relevant prestigi dels
diferents àmbits professionals.

En el nostre país, emperò, el decalatge entre el món
universitari, amb tota la seva càrrega d'inèrcia corporativa i
funcionarial, i el món del treball a les organitzacions és encara
molt fort; l'estructura burocràtica de les universitats i els
interessos dels cossos de funcionaris no han afavorit gens l'osmosi
necessària entre el professorat i els professionals per tal
d'aconseguir millorar la formació superior.

Els requisits que les empreses consideren més importants
de cara a la contractació de titulats universitaris són, per ordre de
preferència:

1) Els coneixements tècnics
2) L'experiència professional
3) La Cultura General
4) Coneixements d'Informàtica
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5) Haver realitzat pràctiques en empreses
6) El coneixement d'idiomes
7) L'Expedient acadèmic
8) Haver fet cursos de post-grau
9) Haver realitzat formació a l'estranger
10) La Universitat a on s'ha estudiat (4.3.2.)

La capacitat de treballar en grup i d'escriure informes són
aspectes que no remarquen com a virtuts els empresaris espanyols
i nosaltres intuïm que això és degut a la manera d'ensenyar de les
universitats espanyoles, basades més en la lliçó magistral i la
presa d'apunts que no pas en el treball de seminari i redacció de
treballs. Es un tema que suggerim com a possible recerca per als
pedagogs i especialistes en metodologia de treball acadèmic.

Pel que fa a la formació continuada en el camp de la gestió
empresarial i l'administració d'empreses, l'opinió majoritària és
que aquest camp està ben cobert per les escoles privades de
negocis, encara que amb uns costos elevats i en canvi es manifesta
una actitud crítica respecte dels centres universitaris relacionats
amb aquest tema per l'excés de teoricisme en els seus
plantejaments, manca de plantejaments operatius, i per les
condicions de massificació i manca de control en la que es
desenrotlla. (2.2.2)

En canvi pel que fa als aspectes de la producció hi ha una
major obertura de les empreses en vers la Universitat, i encara que
existeixen més contactes amb la Universitat Politècnica, no deixen
de considerar positives les relacions amb els departaments
científics, sobretot del sector de Químiques.

Les relacions, en aquest àmbit per part de l'Administració
amb la Universitat, en general són considerades com a més
satisfactòries, encara que no deixa d'haver-hi elements crítics.

Un dels aspectes més remarcáis per part dels
representants de les empreses és que a l'actualitat hi ha una oferta
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de formació continuada molt important en el mercat, però que en
moltes ocasions no té eis Índexs de qualitat mínims. La major
dificultat que tenen les empreses, a l'hora d'escollir entre l'oferta,
aquella que els manca o que els seria beneficiosa, és que no hi ha
una informació vàlida sobre la qualitat d'aquesta oferta formativa.
En aquest sentit valoren positivament que la Universitat entri en
aquest camp, ja que, en principi, ofereix unes garanties de rigor i
qualitat que moltes empreses privades no donen.

La principal malfiança respecte de la Universitat rau en
que els coneixements que s'imparteixen pequen d'excessivament
teòrics i poc lligats a la pràctica concreta que requereixen les
empreses, i en la forma tradicional d'impartir la docència, massa
lligada al discurs i la lliçó magistral.

Aquesta actitud crítica de les empreses en vers la
qualitat de l'oferta de formació existent en el mercat és un dels
aspectes més preocupants, que no existeix solament en el nostre
país, sinó que és comú a la resta de països desenvolupats. Tant és
així que alguns autors han qualificat aquest problema com un dels
principals reptes a resoldre pels responsables de formació a
l'empresa en els propers anys. Cal, doncs, que la Universitat i
altres organismes responsables centrin la seva màxima atenció
sobre el tema, tant pel que fa a la formació inicial, com, sobretot,
pel que fa a l'oferta de formació continuada, a on la Universitat
encara té un crèdit important obert. (2.2.2.B)

Un altre aspecte important a cuidar és el de la política
d'informació a l'exterior sobre les actuacions que la Universitat fa
en el camp de la formació que pugui tenir interès per a les
empreses. La majoria dels assitents a les discussions
manifestaren desconèixer les activitats que la Universitat duia a
terme en aquest camp.

Fruit de l'anàlisi de necessitats, realitzat mitjançant la
recerca, surten, com ja hem senyalat abans, un cert nombre d'àrees
a on les empreses diuen que necessiten formació. Aquestes àrees,
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desglossades, donen un llistat de necessitats de formació
continuada ampli i divers (3.6.8). Aquestes necessitats de formació
superior de les empreses, d'alguna manera són indicatives, al
menys algunes d'elles, de mancances de la formació inicial dels
titulats; en la mesura que això sigui com acabem de dir, convé que
es tinguin en compte per part dels encarregats de dissenyar els
plans d'estudis de les diferents carreres universitàries. I alguns
aspectes, especialment els referents a la formació relacionada
amb el desenvolupament dels recursos humans, haurien de figurar,
al menys en l'àmbit de l'optativitat real, en el currículum de totes
o de la majoria de les carreres.

En línies generals, doncs, es considera positiva la
intervenció de la Universitat en la formació continuada adreçada a
les necessitats de les empreses i es veu també com un fet
important la creació d'un centre dedicat més específicament en
aquesta comesa, sempre que assumeixi les característiques
necessàries per tal de respondre a les seves necessitats.
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3 CONSIDERACIONS FINALS.

Moltes són les institucions que han entrat en crisi en els
nostres dies. Moltes les idees i sobretot les ideologies que fan
aigua. La crisi econòmica i social fa parlar molt de qüestions de
vegades tant pragmàtiques, que sovint fan perdre la visió de
conjunt i el nord sobre els grans objectius que haurien d'estar
sempre presents a l'hora de plantejar-se l'esdevenidor de la
comunitat humana, tot tenint present l'interès comú.

En haver-nos plantejat qüestions tan concretes i per
ventura "utilitaristes", com hem fet en les recerques realitzades
en el treball que acabem d'exposar, no hem volgut defugir les grans
qüestions, que sempre són presents encara que no vulguem. De fet,
la preocupació per constatar les necessitats de formació i la visió
d'un determinat sector com és l'empresa sobre la Universitat, o per
la inserció en el món laboral dels titulats universitaris, és fruit de
la nostra preocupació més àmplia per aquesta institució i pel paper
que ha de jugar a nivell social dins una situació complexa com la
d'ara.

Formar per a la complexitat, de fet, és el repte que es
presenta avui a l'educació de la societat actual i del futur.
L'ensenyament superior, avui, s'enfronta amb el dilema d'haver de
donar una formació que respongui a les creixents necessitats
d'especialització imposades per la complexitat del coneixement i
de la ciència i, al mateix temps, de respondre a la necessitat de
donar una visió àmplia que permeti tenir una visió universal i de
conjunt del saber. I tot això ho ha de fer amb mitjans escassos,
davant unes demandes cada vegada més il·limitades.

Les universitats serveixen una molt diversa varietat de
"clients": estudiants, empleadors, legisladors, contribuents,
administració pública, personal acadèmic, personal administratiu,
etc. i tots ells reclamen tenir-hi veu i sovint vot. Són institucions
que tenen objectius ambigus, no gaire definits, la qual cosa dóna
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origen a la incertesa i, en determinats casos al conflicte a l'hora
de prendre-hi decisions perquè, encara que l'ambigüitat en els
objectius és relativament freqüent i en absolut anormal en moltes
institucions i organitzacions, això propicia que molts dels
objectius proposats siguin objecte de contestació, ja que les
organitzacions acadèmiques tenen missions molt diveses.
Serveixen els seus "clients" mitjançant l'esforç i treball de
personal altament professional, qualificat i educat, i
tradicionalment aquest personal tendeix a organitzar-se entorn de
disciplines específiques i tendeix també a actuar autònomament.
Tot això ha permès que es parlés del funcionament de les
universitats com d'una certa 'anarquia organitzada'

D'altra banda, les universitats són institucions que cada
vegada són més vulnerables davant del seu entorn polític i
econòmic. La universitat precisa per acomplir els seus fins d'ésser
autònoma, però no pot prescindir de la seva vinculació social,
econòmica i fins i tot política amb aquest entorn, en el que es deu;
això comporta una certa dialèctica conflictiva ja que la dinàmica
de la institució tendeix a interpretar l'autonomia sovint com a
independència total, mentre que la tendència dels "patrons" -i en el
cas de les universitats públiques l'administració de l'Estat-
tendeixen a convertir l'autonomia en dependència.

La Universitat i l'ensenyament en general, formen part del
conjunt social i, a la nostra societat, són elements necessaris per
a la seva reproducció i subsistència. La dialèctica entre autonomia
i dependència continuaran presents mentres la institució continu!
prestant uns, serveis necessaris i, al mateix temps, exercint una
activitat crítica, que és connatural amb el conreu del coneixement
i del saber superior, activitat que, hem convingut abans, és el seu
objectiu fonamental.

Davant el dilema de si la Universitat ha de ser una
comunitat del saber que realitza un servei de caràcter públic o
col·lectiu, o bé ha de ser una empresa de serveis sotmesa a les
lleis del mercat, per molts motius, creiem que cal inclinar-se cap
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a la primera opció, ja que la missió de la universitat, al nostre
parer i com ja hem reiterat, és més trascendent i no s'esgota amb
els serveis que presta al mercat. Però la realitat, encara que
complexa, és la que és, i hom no pot prescindir avui del fet que
l'ensenyament superior també és part del mercat.

I hem comprovat al llarg del nostre treball, donant una
ullada retrospectiva al Memoràndum de la Comunitat Europea,
revisat àmpliament al principi, que moltes de les preocupacions
que surten entorn de l'ensenyament superior en el nostre país són
també objecte de consir per part dels responsables de la política
educativa a nivell europeu. Cal tenir presents els canvis produïts
tant en el context com en la pròpia institució i assumir les noves
espectatives provinents del camp social i l'econòmic fruit
d'aquestes mutacions.

Sembla que de cada vegada més existeix la consciència, a
dins la nostra societat, del paper fonamental que juga
l'aprenentatge en el desenvolupament socio-economic, de tal
manera que s'ha parlat de la tendència a encaminar-nos vers el que
s'ha denominat una "societat de l'aprenentatge". La veritat és que
no hi ha hagut mai cap societat humana a on l'aprenentatge no hi
fos present a tots els nivells. Però la invenció d'aquest nou
concepte suposa el reconeixement del fet que s'havia produït un
cert decalatge i allunyament entre determinats 'sistemes socials',
i molt particularment, entre el 'sistema educatiu' i els altres, en
haver-se tancat aquest de forma excessiva sobre si mateix. La
"societat de l'aprenentatge", en definitiva, no és res més que
l'expressió de la necessitat d'una major imbricació i establiment
de comunicació entre el sistemes educatius i la resta, però
sobretot el productiu. La rapidesa dels canvis i els avenços del
coneixements científics i tecnològics, avui obliguen més que en
altres etapes, a una major interconnexió entre els processos
d'aprenentatge organitzats i el món de la producció i també d'altres
activitats de fora dels llocs de treball.

Una qüestió important sobre la qual cal reflexionar amb
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deteniment i sobre la que s'hauria d'aprofundir és el de la forma i
metodologia que s'està utilitzant avui en dia i de forma majoritària
a l'ensenyament superior i, més en concret, a la nostra Universitat.
S'ha parlat molt darrerament de la necessitat de revisar els
ensenyaments i d'introduir nous curricula; probablement això era
una necessitat, després de molts anys de manca total d'autonomia,
rutina i centralisme. Però la reforma universitària, i així ho
demostren les principals crítiques que es fan a la institució, no pot
exahurir-se amb un nou catàleg de titulacions, sinó que cal anar
més enllà, i plantejar-se, a més dels coneixements, quines
"qualitats personals", quin "estil", quines "destreses" i "maneres de
fer", en definitiva quines actituds i aptituds han de caracteritzar
els universitaris que requereix la nostra societat. Aquesta no
sembla una qüestió banal, si tenim presents les crítiques que
surten com a resultat de la nostra recerca, i que es poden constatar
a molts altres indrets. No cal oblidar que la Universitat és una
institució educativa, i que les formes de fer són importants. Si ja
no estem en el vell model d'universitat elitista, cal repensar en
profunditat què es vol que sigui aquesta nova universitat, que
segons la taxonomia de Trow, encara que no ens plagui, hauríem de
qualificar de 'universitat de masses1.

Però també, i no és tampoc una qüestió banal, cal
determinar quins han de ser els mètodes que s'han d'emprar en la
transmissió dels coneixements. La dita "massificació" ha abocat
l'ensenyament universitari a la utilització gairebé única de la
sovint mal denominada "lliçó magistral" i als exàmens
memorístics. Si es vol realment que l'aprenentatge a la Universitat
sigui el que la nostra societat necessita, aquella forma d'ensenyar
no pot continuar essent l'única, ni la més majoritàriament
utilitzada, sino que cal recorrer a molts d'altres mètodes i
tècniques, tant de caràcter tradicional, com més innovadors i a la
utilització de les noves tecnologies que la ciència aporta avui a la
capacitat de comunicació. Cada Universitat hauria de tenir definit i
explicitat el seu model de formació, d'acord amb els ensenyaments
que imparteix i la recerca que fa.
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La Universitat, en aquesta nova situació, s'ha d'adaptar a
les noves exigències provinents tant del món social com econòmic.
El principal repte que té plantejat és si serà capaç de fer-ho sense
renunciar als aspectes positius de la seva activitat crítica, base de
tota tasca intel·lectual, però al mateix temps donant els serveis
que requereix una societat complexa i avançada, com ho és la
nostra a l'alborada del segle XXL
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FUNDACIÓ BOSCH IGIMPERA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Qüestionari
Número

QÜESTIONARI SOBRE LA FORMACIÓ A L'EMPRESA

A. Nom de Penquestador

B. Data de l'enquesta

C. Nom de la persona entrevistada

D. Funcions
( ) Director de l'empresa
( ) Responsable de formació
( ) Cap de personal
( ) Responsable administratiu o financer
( ) Altre. Qui?

IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA I DE LA SEVA ACTIVITAT

1. Nom o raó social:

Adreça:
Codi Postal: Província: Telèfon:

2. Nombre total de treballadors:

2.1. Percentatge de titulats superiors
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3. Quina és la forma jurídica de l'empresa?
( ) Empresa individual
( ) S.A.
( ) Cooperativa
( ) SAL
( ) Associació
( ) Altre. Quina:

4. L'Empresa té participació de capital estranger?
( ) Si ( ) No

4.1. Percentatge sobre el capital total

5. Nombre d'establiments que té l'empresa

6. Data de creació de l'empresa
( ) Abans de 1900
( ) 1900 -1960
( ) 1960 - 1975
( ) A partir de 1975

7. Activitat principal de l'empresa

8. Una part significativa (>del 10%) de la fabricació o de la
producció de serveis de la seva empresa es subcontracta a altres
empreses externes? (Es consideren empreses externes també les
empreses filials del grup)

( ) Si ( ) No

9. La vostra empresa realitza activitats subcontractades per
compte d'altres empreses?
(Es considren empreses subcontractades també les empreses
filials del grup)

( ) Si ( ) No
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10. Els productes o serveis de l'empresa han tingut
transformacions recents?

( ) Si ( ) No

(Si la seva resposta és Si)
10.1. De quin tipus de transformacions es tracta?
(Vàries respostes possibles)
( ) Ampliació de la gamma de productes
( ) Reducció de la gamma de productes
( ) Llançament de nous tipus de productes o de serveis
( ) Reestructuració d'un producte vell

11. La producció del producte o servei és:
( ) Més aviat unitari o personalitzat
( ) Més aviat en sèrie o indiferenciada

12. Quines d'aquestes funcions es realitzen principalment a
l'exterior de la seva empresa?
(Vàries respostes possibles)
( ) Manteniment d'equips
{ ) Comercialització
( ) Selecció de personal
( ) Transports
( ) Altres. Quines?

13. Realitza l'empresa despeses en recerca i desenvolupament?
( ) Si ( ) No ( ) No ho sap

(Si la resposta és positiva)
13.1. Quina ha estat la quantitat per a l'any 1990?

( ) No ho sap

14. Exporta l'empresa els seus productes o serveis als mercats
estrangers?

( ) Si ( ) No
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(Si la resposta és positiva)
14.1. Quina és la part de les exportacions en el volum de
facturació?

( ) No ho sap

14.2. Han augmentat les exportacions en els darrers cinc anys?
( ) Si ( ) No

15. En els darrers cinc anys la seva empresa ha innovat
tecnològicament?
( ) Si ( ) No

(En cas positiu)
16. En quins tipus de tecnologies?
( ) Tecnologies de productes
( ) Tecnologies de producció
( ) Tecnologies informàtiques per a la gestió
( ) Altres. Quines?

17. Hi ha hagut canvis organitzatius a la seva empresa en els
darrers cinc anys?

( ) Si ( ) No

(Si la resposta és Si)
17.1 Quins canvis?
( ) Organització de la produccióp
( ) Comercialització i distribució
( ) Administració i gestió
( ) Organigrama directiu
( ) Altres. Quins?

LA MA D'OBRA I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES

18. Quina ha estat l'evolució dels efectius totals de l'empresa de
del 1982?
82: 85: 90:
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19. De cara al futur immediat es tendirà a:
( ) Augmentar-los
( ) Reduir-los
( ) Mantenir-los

20. Quina és la distribució dels efectius de l'empresa per
categories socio-professionals al 1985 i al 1990?:

x
85

90

Directius Tècnics Q. Intermedis Empleats Operaris

21. Pensant en la plantilla de l'empresa, podria dir-nos:
a) El percentatge de dones?

b) L'edat mitjana dels directius, quadres intermedis i tècnics?

c) L'edat mitjana del personal de l'empresa?

22. Ocupa l'empresa personal temporal?

( ) Si ( ) No

(Sí la resposta és positiva)
22.1. En quines categories? (Marcar amb una X)

Directius

Tècnics

Q. Intermedis

Empleats

Operaris

Ocasional

_,

Periòdica Continuada
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ELS MOVIMENTS DE MA D'OBRA

23. Hi ha hagut sortides de personal de la seva empresa a l'any
1990?
(Jubilacions, acomiadaments, dimissions, finalització de
contractes)

( ) Si ( ) No

(SI la resposta és positiva)
23.1 Ens en podria precisar la quantitat?

23.2 Del total anterior, quina quantitat correspon a la finalització
de contracte?

24. S'ha contractat personal durant l'any 1990?

( ) Si ( ) No

(Si la resposta és positiva)
24.1. Quin ha estat el nombre total de persones contractades?
(Inclosos els contractes temporals, parcials, en pràctiques, de
formació...)

24.2. D'aquest total, quina quantitat correspon a contractes
temporals?

25. Durant l'any 1990 ha recorregut l'empresa a situacions
contractuals contemplades dintre de les mesures per al foment de
l'ocupació?

( ) Si ( ) No
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(Si la resposta és positiva)
25.1. Podria dir-nos el nombre de persones reclutades per a cada
tipus de contracte?
Tipus de contractes
Contractes de formació

Contractes en pràctiques

Contractes indefinits de treballadors més grans
de 45 anys
Contractes de relleu

Contractes d'anticipació de l'edat de jubilació

Contractes temporals

Contractes de dones en professions a on es
troben sub-representades
Contractació indefinida de treballadors
disminuïts
Altres. Quins?

Nombre de contractes

25. Si a l'any 1990 s'han realitzat contractes de formació,
contractes de pràctiques, o s'han incorporat a l'empresa joves per
a fer pràctiques mitjançant convenis de col.laboiració (becaris),
podria dir-nos quin és el seu nivell de formació?

C. formació

C. pràctiques

Becaris

Graduat
Escolar

F.P.I

-

F.P.II BUP-
COU

Diplomat Llicen-
ciats

319



Necessitats de formació a l'Empresa i Sistema Universitari: el cas català

27. Per a les darreres contractacions quins han estat els nivells
mínims de formació exigits? (Marcar amb una X)

Directius

Tècnics

Q. Intermedis
Empleats

Operaris
qualificats*
Operaris no
qualif icats**

E. Prim. G r. Esc. FP 1 FP II BUP-COU Diplom. Llics.

* Són operaris qualificats els oficials de primera i segona
** Són operaris no qualificats els peons i els oficials de tercera

28. Quins són els instruments de gestió de la mà d'obra que més
s'utilitzen a la seva empresa?
(Vàries respostes possibles)
( )Cap
( ) Planificació de carreres individuals
( ) Seguiment individualitzat de la formació inicial i continuada

dels assalariats
( ) Avaluació manual de tots els assalariats basada en mètodes

informals
( ) Borsa interna de treball
( ) Mètodes d'anàlisi de llocs de treball i de situacions

professionals
( ) Difusió dels objectius de l'empresa al conjunt de la plantilla
( ) Gestió participativa per objectius
( ) Acords d'empresa sobre el control del temps de treball
( ) Altres. Quins?
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29. Podria indicar-nos quines categories laborals tendeixen a
cobrir-se mitjançant la mobilitat interna?

Llocs de treball de
nova creació
Llocs de treball
vacants

Direc. Tec. Q. Interm Emple. Op. qual Op. no qual

PERSPECTIVES D'OCUPACIÓ FUTURA

30. Realitza la seva empresa planificacions de mà d'obra, o pel
contrari contracta el personal segons es presenten les
necessitats?

( ) Planifica ( ) No planifica

(Si la resposta és positiva)
30.1. En quines categories laborals és més habitual que es
planifiqui?
( ) Operaris qualificats
( ) Operaris no qualificats
( ) Empleats
( ) Tècnics
( ) Quadres intermedis
( ) Directius
( ) Tots

31. Té previst l'empresa incrementar els efectius permanents de
certes categories de personal?

( ( )No
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(Si la resposta és positiva)
31.1. En quines categories?
( ) Operaris no qualificats
( ) Operaris qualificats
( ) Empleats
( ) Tècnics
( ) Quadres intermedis
( ) Directius

LA FORMACIÓ

32. Existeix Departament de formació a la seva empresa?
( ) Si ( ) No

(Si la resposta és No)
32.1. Qui s'encarrega de la formació?
( ) La Direcció General
( ) La Direcció de personal
( ) La Direcció Administrativa o Financera
( ) Altres, Quins?
( ) NS/NC

(Si la resposta és positiva)
32.2. En quina data es va crear el Departament de Formació?
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33. Nombre de persones que formen part del Departament de
Formació
Tamany de l'empresa
Tècnics i directius de formació

Ensenyants i monitors

Administratius

Altres, quins?

50-100 100-500 +500

34. Entre els assalariats de la seva empresa, n'hi ha que assoleixen
de forma ocasional activitats de formació?

( ( )No

35. Disposa la seva empresa de centre/s intern/s per realitzar la
formació?

( ( )No

36. El/s Centre/s Intern/s és/són especialtzat/s en un contingut o
un tipus de formació particular?

( ( )No
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(Si la resposta és positiva)
36.1. Aquestes formacions tracten de: (Vàries respostes possibles)
( ) Preparar per a l'accés a encarregat, contramestre o q. intermedi
( ) Adaptar el personal nou a les seves tasques
( ) Formar en productes, equipaments o serveis produïts per
l'empresa
( ) Proporcionar una formació general o cultural
( ) Formar en matèria de vendes, marketing, gestió
( ) Altres formacions, quines?

37. A qui es dirigeix la formació del/s centre/s intern/s? (Vàries
respostes possibles)

( ) Assalariats de l'empresa
( ) Assalariats dels concessionaris, de les xarxes de distribució, o

de les empreses del grup
( ) Assalariats de les empreses clients
( ) Assalariats de les empreses subcontractades
( ) Joves en formació (becaris, contractes de formació)
( ) Demandants d'ocupació
( ) Altres, quins?

38. Realitza l'empresa plans de formació?
( ) Si ( ) No

39. Amb quin/s mètode/s sa'elabora el pla de formació? (Vàries
respostes possibles)

( ) Posant a disposició de tot el personal les ofertes formatives
existents al mercat ( catàlegs, places disponibles els
diferents centres formatius o institucions...)

( ) Difusió de documents explicatius dels principals eixos de
formació connectats amb les orientacions estratègiques

( ) Realització de grups de reflexió per a detectar les necessitats
formatives

( ) Mitjançant qüestionars que es passen al personal de l'empresa
( ) A través de converses individuals per detectar les necessitats
de formació
( ) Cap mètode específic
( ) Altres mètodes, quins?
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40. Disposa l'empresa d'una Comissió de formació?

( ) Si ( ) No

(Si la resposta és Si)
40.1. Quin paper juga aquesta instància en matèria de formació?
(Vàries respostes possibles)
( ) A la pràctica no és operativa
( ) Consulta
( ) Transmet les demandes individuals
( ) Participa de manera efectiva en la fase d'elaboració
( ) Participa de manera efectiva en la fase d'execució
( ) Gestiona un pressupost propi
( ) Altres, quins?

40.2. Per qui està formada la Comissió de Formació?

41. Es contempla la formació dintre del conveni col·lectiu?

( ) Si ( ) No

LES DESPESES DE FORMACIÓ

42. Ens podria indicar quin ha estat el pressupost global de
formació de l'empresa en els darrers cinc anys? (Sense comptar els
salaris de les persones que han seguit les activitats formatives).
85 86 87 ;

88 89 90
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42.1. Si la quantitat varia sensiblement d'un any a l'altre, o s'ha
incrementat al llarg del période: Quin ha estatr el principal factor
d'aquest creixement? (Vàries respostes possibles)
( ) Els assalariats han demanat més formació
( ) Hi ha hagut reestructuració, fent necessària la reconversió del

personal
( ) Desenvolupament de la contractació
( ) Nous objectius de la política de personal (qualitat-

comunicació-participació)
( ) Comptabilització més rigurosa de les despeses
( ) Se li dóna més importància a la formació per al bon

funcionament de l'empresa
( ) Altres, quins?

42.2. Si la qualitat s'ha reduït durant el période, quina ha estat la
raó principal?

43. Del conjunt de despeses de formació en 1990, quina proporció
ha destinat l'empresa a l'organització de cursos?
( ) 0%
( ) 1-9%
( ) 10-24%
( ) 25-34%
( ) 35-65%

+ 65%

44. Recorre l'empresa a l'oferta externa per realitzar les accions
de formació?
( ) De forma exclusiva
( ) Majoritàriament
( ) De forma parcial
( )No
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45. Amb quin tipus d'entitats tendeix a col·laborar més?
( ) Públiques
( ) Escoles del propi sector
( ) Organitzacions empresarials
( ) La Universitat
( ) Escoles de formació privades
( ) Altres empreses
( ) Altres, quines

46. Rep l'empresa ajuts dels poders públics per organitzar la seva
formació?

( ( )No

(Si la resposta és afirmativa)
46.1. De quins organismes es tracta?
( ) INEM
( ) Generalitat
( ) Programes europeus directament
( ) Altres, quins?

47. Quina és la quantitat de subvencions percebudes l'any 1990?

48. Evolució del nombre de participants en cursos formatius i hores
consumides en aquest tipus de formació

Participants

Hores en cursos

1985 1986 1987 1988 1989 1990

49. A la seva empresa, una part de la formació es fa fora de l'horari
laboral?
( ) Si ( ) No
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NECESSITATS ACTUALS DE FORMACIÓ

50. Podria dir-nos si durant l'any 1990 la seva empresa ha dut a
terme activitats d'informació interna sobre novetats o noves
activitats de l'empresa?

( ) Si ( ) No

(Si la resposta és afirmativa)
50.1. A quines categories laborals s'han adreçat?
( ) Directius
( ) Tècnics
( ) Quadres intermedis
( ) Empleats
( ) Operaris
( ) Tots

50.2. Quina durada han tingut?
( ) -8 hores
( ) 8-25
( ) 25-100 "
( ) + 100

50.3. S'han organitzat per part de l'empresa o per altres entitats?
( ) Empresa ( ) Altres entitats

51. A l'any 1990 l'empresa ha realitzat activitats d'animació
d'equips per incentivar la consecució d'objectius o no?

( ) Si ( ) No

(Si la resposta és afirmativa)
51.1. A quines categories laborals s'han adreçat?
( ) Directius
( ) Tècnics
( ) Quadres intermedis
( ) Empleats
( ) Operaris
( ) Tots
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51.2. Quina durada han tingut?
( ) -8 hores
( ) 8-25
( ) 25-100
( ) + 100

n

n

51.3. S'han organitzat per part de l'empresa o per altres entitats?

( ) Empresa ( ) Altres entitats

52. Podria indicar-nos si durant Tant 1990 la seva empresa ha
portat a terma activitats per generar o renovar la cultura de
l'empresa?

( ) Si ( ) No

(Si la resposta és afirmativa)
52.1. A quines categories laborals s'han adreçat?
( ) Directius
( ) Tècnics
( ) Quadres intermedis
( ) Empleats
( ) Operaris
( ) Tots

52.2. Quina durada han tingut?
( ) -8 hores
( ) 8-25
( ) 25-100
( ) + 100

"

52.3. S'han organitzat per part de l'empresa o per altres entitats?

( ) Empresa ( ) Altres entitats

53. Durant l'any 1990 la seva empresa ha organitzat activitats
d'aprenentatge de coneixements tècnics o no?

( ) Si ( ) No
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(Si la resposta és afirmativa)
53.1. A quines categories laborals s'han adreçat?
( ) Directius
( ) Tècnics
( ) Quadres intermedis
( ) Empleats
( ) Operaris
( ) Tots

53.2. Quina durada han tingut?
( ) -8 hores
( ) 8-25
( ) 25-100 "
( ) + 100

53.3. S'han organitzat per part de l'empresa o per altres entitats?

( ) Empresa ( ) Altres entitats

54. Podria indicar-nos si durant l'any 1990 l'empresa ha realitzat
activitats d'aprenentatge de coneixements organitzatius o de

gestió?

( ) Si ( ) No

(Si la resposta és afirmativa)
54.1. A quines categories laborals s'han adreçat?
( ) Directius
( ) Tècnics
( ) Quadres intermedis
( ) Empleats
( ) Operaris
{ ) Tots

54.2. Quina durada han tingut?
( ) -8 hores
( ) 8-25
( ) 25-100 "
( ) + 100
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54.3. S'han organitzat per part de l'empresa o per altres entitats?

( ) Empresa ( ) Altres entitats

55. Quines creu que són les necessitats de formació més
importants a l'Àrea Admmstrativa-financera pel que fa al personal
altament qualificat (Directius, tècnics, quadres intermedis)
(Especificar nombre de persones)
Coneixements
Normativa fiscal

Nou Pla Comptable

Comptabilitat

Gestió
Administrativa
Organització
Administrativa
Actualització
Administrativa

Dir. Tec. Q.lnt Ad. Ac. R Pr. Es.

56. Quines creu són les necessitats de formació més importants a
l'Àrea Comercial pel que respecta al personal altament qualificat
(Directius, tècnics, quadres intermedis) (Especificar nombre de
persones)
Coneixements
Marketing i
estratègies de venda
Tècniques de venda

Relacions públiques i
atenció al client
Direcció i gestió
comercial
Comerç exterior

Planificació
comercial

Dir.

,

Tec. Q Int Ad. Ac. R Pr. Es.
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57. Quines creu que són les necessitats de formació més
importants a l'Àrea de Producció pel que fa al personal altament
qualificat (Directius, tècnics, quadres intermedis) (Especificar
nombre de persones)
Coneixements
Informàtica
(Programació, Auto-CAD,
Ofimàtica, Inform, aplicada)
Noves tecnologies

Sabers tècnics
(Indústria)
Sabers tècnics
(Administració Pública)
Qualitat industrial

Sabers tècnics
(serveis)

Dir. Tec. Q Int Ad. Ac. R Pr. Es.

58. Quines creu que són les necessitats de formació més
importants a l'Àrea de Recursos Humans pel que respecta al
personal altament qualificat (Directius, tècnics, quadres
intermedis) (Especificar el nombre de persones)
Coneixements
Gestió de personal i
legislació laboral
Habilitats i
Capacitats (Negociació,
lideratge, reunió, etc.)
Cultura d'empresa i
estils de direcció
Comunicació i
dinàmica de grups
Desenvolupament de
Recursos Humans
Formació de
formadors i gestió
de la formació

Dir. Tec. Q Int Ad. Ac. R P r. Es.
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59. Quines creu que són les necessitats de formació més
importants a altres àrees pel que fa al personal altament
qualificat (Directius, tècnics, quadres intermedis) (Especificar
nombre de persones)
Coneixements
Idiomes

Dir. Tec. Q Int Ad. Ac. R Pr. Es.

60. Quines necessitats de formació per a la seva empresa creu que
es derivaran de l'aplicació de l'Acta Única Europea (Especificar
nombre de persones)
Coneixements
Legislació Europea

Mercat únic europeu

Intercanvi de
tècniques i estils
Organització i
funcionament de la
C.E.E.

Dir. Tec. Q Int Ad. Ac. R Pr. Es.
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61. Durant l'any 1990 alguns dels seus assalariats han rebut
accions de formació directament en el lloc de treball i dins de les
hores de treball?. Si considera que la durada d'aquesta formació ha
estat inferior a una jornada laboral contesti negativament.
( ) Si ( ) No

62. Encara que sigui de forma aproximada, podria dir-nos el temps
que l'empresa destina cada any a la formació en el lloc de treball?

63. Quines són les característiques d'aquesta formació?
( ) Formació sobre els nous equipaments/nous continguts dl lloc de

treball
( ) Formació sobre seguretat, primers auxilis
( ) Formació de presentació de l'empresa, els seus productes, els
seus serveis
( ) Formació d'adaptació a lloc de treball

64. Quines són les tres categories socio-professionals més
directament implicades en aquestes formacions? (Vàries respostes
possibles)
( ) Directius
( ) Tècnics
( )Quadres intermedis
( ) Empleats
( ) Operaris qualificats
( ) Operaris no qualificats

65. En general, qui dóna la formació en el lloc de treball? (Vàries
respostes possibles)
( ) Superiors jeràrquics
( ) Es fa entre companys de treball
( ) Assalariats especialment formats per a aqueixes tasques
( ) Assalariats d'un altre servei (estudis, mètodes..)
( ) Persones externes a l'empresa
( ) Altres, quins?
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66. Amb l'objectiu d'adquirir coneixements alguns assalariats de la
seva empresa són invitats regularment a:
(Vàries respostes possibles. Senyalar amb una X)

Participar en grups de
treball o reflexió
Participar en col·loquis,
congressos, seminaris
Visitar salons
especialitzats
Efectuar viatges
d'estudis
Visitar empreses o
establiments

Dir. Tec. Q Int Ad. Ac. R Pr. Es.

67. Existeixen pràctiques d'autoformació ( del tipus ensenyament
assistit per ordinador o ensenyament per correspondència) a la
seva empresa?

( ( )No

(Si la resposta és positiva)
67.1. Es tracta de: (Vàries respostes possibles)
( ) Ensenyament assistit pe ordinador
( ) Ensenyament per correspondència
( ) Ensenyament per telèfon
( ) Ensenyament per vídeo o vídeo interactiu
( ) Altres pràctiques d'auto-formació. Quines?
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68. Quins són els objectius prioritaris de la formació a la seva
empresa?
(Senyalar tres objectius com a màxim)
( ) Facilitar els canvis tecnològics
( ) Desenvolupar la polivalència i la mobilitat horitzontal
( ) Facilitar les carreres professionals ¡ les promocions
( ) Elevar el nivell de formació general dels assalariats
( ) Assegurar l'acollida i la integració dels nous contractats
( ) Facilitar la comunicació interna
( ) Sensibilitzar els assalariats pels objectius de l'empresa
( ) Afavorir la realització de projectes individuals
( ) Participar a les transformacions de l'organització del treball
( ) Acompanyar l'evolució dels productes i dels serveis
( ) Desenvolupar les competències professionals
( ) Adaptar al lloc de treball
( ) Millorar la qualitat
( ) Millorar la seguretat
( ) Contribuir a la millora de la política comercial
( ) Altres, quins?

69. De manera més general, creu que la formació juga un paper
important en l'evolució de la seva empresa?
( ) Si ( ) No

(Si la resposta és positiva)
69.1. Com s'insereix la formació en aquesta evolució?
( ) Es la capdavantera de l'evolució
( ) Juga el seu paper al llarg del procés de canvi
( ) Es contempla a posterior en cas de problemes

RESULTATS ECONÒMICS

70. Ha tingut l'empresa dificultats després del 1982 que
haginrepercutit sobre el volum de l'ocupació?

( ) Si ( ) No

336



Necessitats de formació a l'Empresa i Sistema Universitari: el cas català

71. A què s'han degut aquestes dificultats?
( ) A reduccions o fluctuacions dels mercats
( ) Pèrdua de competitivitat
( ) Financeres
( ) Altres

72. Aquestes dificultats han tingut les conseqüències següents:
(Vàries respostes possibles)
( ) Expedient de regulació
( ) Canvis de personal cap a altres empreses del grup
( ) Suspensió total de nous reclutaments de personal
( ) Suspensió de reclutaments de personal directe
( ) Mobilitat inter-establiments
( ) Acomiadaments incentiváis o jubilacions anticipades
( ) Acomiadaments no incentiváis

73. Podria indicar-nos per a l'any 1990 les següents dades:

A) Volum total de facturació:

B) Import total de la massa salarial:

C) Resultats nets comptables
( ) Positius
( ) Negatius
( ) No ho sap
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Gràcies per la seva col.laborado. Quant obtinguem els
resultats d'aquesta enquesta li farem arribar les
conclusions.

ABREVIACIONS:
Ad. - adaptació
Ac. = actualització
R. « reciclatge
Pr. m promoció
Es. - especialització
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