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4 FORMACIÓ I PERFILS PROFESSIONALS EN EL SECTOR AUDIOVISUAL

4.1 Formació reglada58

4.1.1 Formació universitària

La presència consolidada a Catalunya i, molt especialment, a l àrea d influència de
Barcelona, d una xarxa de centres de formació de qualitat suposa un especial valor
per als professionals del sector Media (on s inclou l audiovisual però que té un caire
més extens), que es caracteritza precisament per dur a terme activitats intensives en
coneixement i demanda un entorn de talent que garanteixi un procés d innovació
continu.

Els estudis superiors (tant de diplomatura i llicenciatura com de postgrau) abasten la
quasi totalitat dels àmbits de la comunicació i vénen complementats tant per grups
de recerca especialitzats en la creació, distribució i utilització de continguts com per
màsters i programes tècnics de grau mitjà i superior que abasten també des de la
realització documental a la d interactius multimèdia.

D altra banda, la presència d escoles de negocis de forta implantació i
reconeixement internacional com ESADE, IESE o EADA permet complementar
l oferta especialitzada referida abans amb una oferta de formació en gestió.

Els centres que imparteixen ensenyament superior i recerca vinculats als Media són:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramón Llull
Universitat Oberta de Catalunya
Escola Superior de Música de Catalunya

                                           
58 Formació reglada
Formació reconeguda amb la titulació corresponent per l'entitat d'ensenyament competent, Ministeri
d'Educació o organisme autonòmic. Per accedir a un determinat nivell es condició imprescindible
haver superat els nivells precedents. (Font: Diputació de Barcelona. Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació http://www.diba.es/promoeco/terminologia.asp )

http://www.diba.es/promoeco/terminologia.asp
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Des d aquest punt de vista, un dels avantatges competitius i elements de
diferenciació de la ciutat de Terrassa és comptar amb una concentració de centres
de formació superior en l àrea de l audiovisual:

- CITM-Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (Fundació
Universitat Politècnica de Catalunya)

- Institut del Teatre. Centre del Vallès (inclou l Escola Superior de
Tècniques de les Arts de l Espectacle-ESTAE)

- ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya),
adscrita a la Universitat de Barcelona

- EUETIT- Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de
Terrassa. Universitat Politècnica de Catalunya

- Universitat Oberta de Catalunya (UOC) - Centre de Suport del Vallès
Occidental, Terrassa

A banda del nombre de centres factor especialment rellevant en proporció a la
població local- cal tenir a més present que aquests centres són un referent de
qualitat i fins i tot d innovació en el seu àmbit formatiu.

D altra banda, destaquem també la presència a Terrassa d altres centres
dinamitzadors del sector, entre els quals l Alegria Centre d Arts Escèniques, creat pel
grup de teatre El Globus en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i que
consolida un projecte teatral local del que també és una peça clau l Institut del
Teatre-Centre del Vallès així com altres grups i entitats de Terrassa dedicats al
teatre.
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Localització dels centres universitaris de Terrassa

La proximitat entre els centres facilita la col·laboració entre ells. Un cas en
funcionament és el de l ESTAE i la Fundació Universitat Politècnica de Catalunya,
que permet que els alumnes de l ESTAE no només rebre docència a les
instal·lacions del Centre del Vallès sinó també a les del CITM.
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Tanmateix, aquesta concentració de l ensenyament superior contrasta amb el dèficit
d oferta docent als cicles d ensenyament secundari del Vallès Occidental més enllà
dels tradicionals de les arts gràfiques. Així doncs, és perceptible (en l àmbit català en
general) un dèficit en l alfabetització audiovisual a nivell preuniversitari, la qual cosa
comporta que al nivell dels estudis superiors sigui sovint més bàsic d allò que li
correspondria, per tal de suplir les mancances de base.

4.1.2 Formació reglada no universitària

La reforma educativa ha afavorit especialment el sector audiovisual:
- S ha ampliat l oferta d estudis adequats directament al sector
- S han incorporant les noves tècniques i tecnologies a l ensenyament
- S ha donat orientar millor els estudis a les necessitats del sector
aquest sistema
- S han igualat els estudis de caire artístic amb els altres estudis de naturalesa
més convencional, com la formació professional i el batxillerat.

La Llei d ordenació del sistema educatiu (LOGSE) de 1990 va incloure els eixos
transversals, entre els quals el d Educació Audiovisual a l Educació Infantil i Primària
i a Secundària, que va començar a desplegar-se a Catalunya. L Educació
Audiovisual és entesa com una part que s integra dins de la competència bàsica en
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC).

Tanmateix, els decrets de desplegament de la Llei de qualitat de l educació (LOCE)
de 2002 semblaven reduir a un paper secundari els mitjans audiovisuals, considerats
essencialment com a recurs didàctic.

D altra banda, tot i que la Direcció General d Ordenació i Innovació Educativa del
Departament d Educació de la Generalitat de Catalunya ha elaborat els Programes
d innovació que inclouen l Experimentació d integració avançada de les TIC a
l aprenentatge i el Programa d educació en comunicació audiovisual , amb
indicació dels continguts i recursos específics, aquests programes són d aplicació
voluntària per part dels centres educatius.

Finalment, les mancances en la formació del professorat han contribuït també a
limitar el nivell d implantació de la formació en comunicació audiovisual en els
centres educatius.

A Terrassa, els cursos 2003-2004, 2004-2005 i 2005-2006, la família de
Comunicació, imatge i so no va tenir cap oferta de Formació Reglada ni Contínua, i

molt poca d'Ocupacional (amb 17 alumnes inscrits que representaven només un
0,52% del total). L Informe sobre les necessitats de formació professional a Terrassa
atribuïa aquesta situació a una manca de correspondència de la Formació Reglada i
a les dificultats de reconeixement de les competències en la Formació Ocupacional i
Contínua.
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Per això s hi proposava endegar les següents línies d acció a curt termini:

- Plantejar a les empreses que s instal·laran en la Ciutat Audiovisual i a la
universitat de Terrassa el suport per a l obertura de la família de
"Comunicació, imatge i so" a Terrassa.

- Plantejar al Departament d Educació de forma prioritària l inici de tres
cicles de Grau Superior de la família "Comunicació, imatge i so": "Imatge",
"Producció d audiovisuals, radio i espectacles" i "Realització d audiovisuals
i espectacles".

- Obrir una nova família de "Comunicació, imatge i so", concretament en
l'àmbit audiovisual, amb una dimensió supracomarcal en col·laboració amb
el sector i amb la universitat.

El primer resultat d aquestes mesures ja s ha evidenciat el curs 2006-2007: a l IES
Sta. Eulàlia i al Centre de Formació Municipal Antic IES Vallparadís , durant aquest
curs, s han impartit les especialitats d Imatge (CF Grau Superior) i de Laboratori
d Imatge (CF Grau Mitjà).

4.2 Formació no reglada i/o ocupacional59

El 2003 la família de Comunicació, imatge i so va comptar amb una oferta petita
però existent (a diferència de la formació reglada i la contínua) en l àmbit de la
Formació Ocupacional (17 alumnes inscrits que representaven un 0,52% del total).

Tanmateix, l oferta de les formacions no reglada i/o ocupacional, així com de la
contínua, han baixat en relació amb anys anteriors i es limiten bàsicament al disseny
de pàgines web i a aprendre a navegar per Internet.

                                           
59 Formació no reglada
La formació no reglada és aquella que no té aquest reconeixement oficial i a la qual es pot accedir
sense haver de passar per nivells anteriors.

Formació ocupacional
Accions formatives adreçades a persones desocupades que combinen l'aprenentatge teoricopràctic
amb la finalitat de proporcionar les qualificacions requerides pel sistema productiu i facilitar el seu
accés a un lloc de treball.

Formació contínua
Accions formatives adreçades a treballadors i treballadores en actiu que tenen com a finalitat la
millora de competències, la requalificació i el reciclatge, per tal d'assegurar-ne la constant adaptació
als canvis tecnològics i organitzatius de l'entorn productiu.

(Font: Diputació de Barcelona. Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació
http://www.diba.es/promoeco/terminologia.asp )

http://www.diba.es/promoeco/terminologia.asp

