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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 )
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Tanmateix, la televisió municipal ha acordat amb l entitat DISCAT-AFEMS la
incorporació de persones discapacitades a la seva plantilla. L acord preveu una
etapa de formació prèvia dels treballadors. Amb aquest conveni de col·laboració,
signat amb l'empresa DISCAT per a realitzar accions de formació amb compromís
de contractació, Foment de Terrassa col·labora en la gestió i impartició d'alguns
mòduls obligatoris i el lloc d'impartició que és el Campus professional Vallparadís.

Els cursos que Discat ha sol·licitat a la Generalitat són:

 - Tècnic/a en audiovisuals [IMIS50]

- Ajudant de documentació de mitjans de comunicació [IMIN10]

Gràcies a aquest acord, Canal Terrassa podrà incrementar la seva producció
televisiva en diferents àrees, mentre que Discat podrà oferir oportunitats a persones
amb discapacitats que desitgin integrar-se en el mercat laboral del sector
audiovisual.

L entitat Discat-Afems és una associació sense ànim de lucre que es dedica a la
formació i a la inserció laboral posterior de persones amb discapacitats en diferents
sectors de treball. D aquesta manera, l entitat aconsegueix la inserció total en el món
laboral dels seus associats i el compliment de les lleis d integració social de les
empreses contractadores.

En un principi s incorporaran entre 10 i 15 persones, d un màxim de 75 que preveu
l acord. La iniciativa és pionera en el camp de les televisions de Catalunya i l Estat
espanyol. L acord preveu una etapa de formació dels treballadors que coordinarà
Foment de Terrassa. Un cop acabada l etapa de formació, que està previst que duri
entre cinc o sis mesos, les persones discapacitades s integraran de forma plena en
els treballs dels equips de producció de la televisió local: càmeres, redactors,
productors, editors, tècnics de so, agents comercials, etc.

4.3 Ocupacions i perfils

La gamma d ocupacions dins del sector de l audiovisual és molt àmplia i té una forta
interrelació, inherent als subsectors que el conformen. Hi ha perfils professionals, per
exemple, que poden treballar en diferents camps (p.ex. un tècnic d il·luminació pot
fer-ho tant en cinema com vídeo com televisió).

D altra banda, convé no oblidar que les possibilitats reals d ocupació i la qualitat de
l oferta laboral no es corresponen amb l elevada demanda de formació audiovisual
superior, llevat de la vinculada a sectors emergents i en expansió com el multimèdia.

Classificació Catalana d Ocupacions (CCO-94, adaptació de la CNO-94)


