
INFORME DELS RESULTATS OBTINGUTS DE L’ENQUESTA:

 INTERESSOS FORMATIUS AL LLUÇANÈS (juny 2018)

El mes de juny de 2018 el Consorci del Lluçanès va elaborar una enquesta per tal  de

detectar els interessos i necessitats formatives de les persones joves i adultes del Lluçanès

en diversos àmbits: idiomes, informàtica i altra formació de caràcter transversal, formació

professionalitzadora,  formació  per  a  la  recerca  de  feina,  formació  per  a  empreses,

treballadors o emprenedors i formació musical, artística i esportiva. També es demanava

per la disponibilitat horària per a la formació i es donava l’opció als enquestats a anotar el

correu  electrònic  per  subscriure's  al  butlletí  de  formació  que  bimensualment  envia  el

Consorci del Lluçanès.

L’objectiu de l’enquesta és el d’ajustar l’oferta formativa, en els diferents àmbits, a les

demandes reals  del  territori,  i  poder estructurar  i  organitzar  els  cursos per la  propera

temporada, setembre 2018 – juny 2019. 

S’ha pogut respondre online del 14 al 30 de juny a partir d’un enllaç a la web i xarxes

socials del Consorci del Lluçanès i de tots els ajuntaments del Lluçanès que van donar-hi

suport.

En  total  van  respondre  111  persones,  principalment  residents  en  els  municipis  del

Lluçanès. En el gràfic mostra la participació segons municipi de residència i tal com es pot

veure són Prats de Lluçanès, St. Feliu Sasserra i Olost on s’han registrat més respostes.

Si analitzem la participació segons gènere veiem com en un 68,5 % van ser dones les que 

van respondre l’enquesta.



Posant la  mirada al  nivell  d’estudis  de les  persones  participants,  veiem com la  major

participació ha estat  en els  estrats  de major  nivell  formatiu:  el  38,7 % persones amb

estudis universitaris  (diplomatures, llicenciatures i  graus),  el  7% persones amb màster

universitari i el 12% persones amb Cicles formatius de grau superior, sumant un 57,7% del

total de la participació. En canvi la participació a l’enquesta per part de persones amb

estudis primaris, graduat escolar o ESO és molt més baixa, sumant només el 15,3 % de la

participació.

Quan ens fixem en la situació laboral, ens adonem com la majoria de les persones que han

respost l’enquesta són, en aquests moments, treballadores en actiu, en un 78,4 % del 

total.

Pel que fa a les franges d’edat, no destaca de forma rellevant un grup d’edat amb més

predomini de participació i dels 20 fins als 60 anys la participació és força homogènia.

PARTICIPACIÓ A L’ENQUESTA SEGONS FRANJA D’EDAT
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Així  doncs,  veiem com la  major  participació  en  l’enquesta  ha  estat  la  d’un  perfil  de

persona corresponent a dona, amb nivells d’estudis elevats, treballadora i principalment

dels municipis de Prats de Lluçanès, St. Feliu Sasserra i Olost.

Passant ja a l’anàlisi de les formacions més demandades distingim en el bloc de formació

permanent de caràcter transversal una forta demanda dels cursos de català a tots els

seus nivells, si bé els dos nivells més demanats corresponen als de nivells més elevats. El

mateix passa amb l’anglès on la població del Lluçanès té un interès majoritari  en els

cursos de conversa i en nivells bàsics i intermedis. Destaca també una elevada demanda

de l'idioma francès, sobretot en el nivell d'iniciació.

DEMANDA CURSOS D’IDIOMES

Pel que fa a la informàtica les demandes són molt diverses tan pel que fa als nivells com

als àmbits. Destacar que el 24,4% de les demandes són a nivell d’informàtica bàsica i un

26,7% de demandes en cursos de tractament de la imatge digital.

En l’àmbit de la formació professionalitzadora el curs més demanat és el de primers

auxilis (58,1%) i curs de manipulador d’aliments, curs de monitor/a d'activitats de lleure

infantil  i  juvenil,  i  curs  per  obtenir  el  curs  de  conductor  de  carretó  elevador  amb 10

persones demandants a cada una d’aquestes formacions.

Dins del bloc altres cursos, hi ha hagut un molt elevada demanda de cursos de la línia

mindfullnes, intel·ligència emocional i  coaching (60%), seguit d’habilitats comunicatives

(44%) i gestió de l'estrès (36%) i del temps (32%).



Per les persones en actual situació d’atur, els tallers per a la recerca de feina més

sol·licitats han estat Com fer un bon currículum (52%) i Ús del mòbil per a la recerca de

feina (34%).

Pel que fa a la formació per a empreses, persones emprenedores o treballadores

les demandes més importants han estat:  màrqueting i  comunicació (37,7%),  innovació

(34,4%), creació d’empreses (27,9%) i recursos humans - gestió d’equips (27,9%).

Finalment,  es  preguntava  als  enquestats  sobre  el  seu  interès  en  les  activitats

artístiques i esportives i  els  resultats obtinguts  han estat:  29 persones han marcat

l’opció tallers audiovisuals i de fotografia, 25 han mostrat interès per cursos de música

(guitarra, conjunts instrumentals...) i 23 persones han sol·licitat tallers d’arts plàtiques. En

l’àmbit esportiu el més demandat és l’àmbit Esport i salut (estiraments, massatge, etc.)

amb un 31,7%.

L’enquesta es concloïa amb una pregunta sobre la preferència horària per a la formació,

els resultats de la qual es veuen reflectits en la següent gràfica i  ens indiquen que la

preferència és en franja de vespres.

Cinquanta persones van indicar el seu correu electrònic per tal de subscriure's al butlletí

digital de formació del Consorci del Lluçanès.

Sta. Creu de Jutglar (Olost) 30 de juliol de 2018


