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Fundació BCN Formació Professional

Treballem per al desenvolupament d’un sistema de 
Formació  Professional de qualitat i eficaç, vinculant 
el món educatiu i formatiu amb els diferents agents 
econòmics i socials del territori.

Transicions, orientació i difusió  «Proposem plans 
de millora i actualitzem l’orientació acadèmica  i 
professional. Fem difusió de l’oferta i els recursos 
disponibles  vinculats a l’FP»

Som un nexe «Per desenvolupar projectes de millora 
i dinamització  de la relació FP – Empresa, ja que són 
dos àmbits bàsics que  han de treballar plegats».

Foment de la innovació «Habilitem mecanismes, 
potenciem projectes i creem espais de reflexió  per 
a la millora i la innovació del sistema d’FP».

Internacionalització «Gestionem projectes de 
mobilitat a Europa per estudiants i professorat d’FP 
i promovem la transferència de coneixement entre 
sistemes».

Recerca i difusió «Construïm coneixement sistèmic 
en FP i fem difusió d’aquest entre  els diversos 
agents que participen del sistema formatiu, teixit 
productiu  i societat en general».

Anàlisi de l’FP i teixit productiu «Comptem amb el 
dispositiu de l’Observatori de l’FP, desenvolupador 
d’estudis a mida sobre territori, oferta – demanda 
d’FP i món productiu associat». 

Aquesta publicació ha estat elaborada per
l’Observatori de l’FP de la Fundació BCN 
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Amb la col·laboració de:

SECTORS ECONÒMICS EMERGENTS 
I LA FORMACIÓ PROFESSIONAL  
A LA RMB | SECTOR AGROALIMENTARI



Responsable d’una part de l’activitat productiva segons especialització
• Especialitats més demandades: manipulador de fitosanitaris i mètodes alternatius de control de 

plagues; sistemes de gestió i control de cultius; i podador.
• Formació contínua d’acord a l'especialització: sistemes de reg, fertilització i control de plagues, 

transformació de l’explotació a sistemes de producció més sostenible i arbristre –podador.

Cultius agrícoles principals
Cereal
Fruiters
Hortalisses
Olivar
Vinya
Cultius farratgers
Mixta

Font: Elaboració pròpia a partir dades INE  Cens Agrari 2009 – Explorador Social.

CULTIU PRINCIPAL 
DELS MUNICIPIS 
DE LA RMB.

PROPOSTA DE 
LÍNIES D’ACTUACIÓ 
I ACCIONS

REPTES I DEMANDES  PROFESSIONALS DEL SECTOR AGRÍCOLA

PERFILS  PROFESSIONALS DEMANDATS

Operaris agrícoles
especialitzats

Auxiliars agrícoles

Responsable del control i gestió  de la cadena alimentària per incrementar 
beneficis
• Control de la comercialització del producte o de la transformació i comercialització. 
• Formació professional d’arrel agrícola amb coneixements en comerç i màrqueting o en indústries 

alimentàries.

Coordinar i controlar les tasques que realitzen els/les operaris/es agrícoles d’una 
explotació
• Coneixements de producció i gestió d’acord als cultius i model de producció de l’explotació. 
• Formació professional  en gestió i organització d’explotacions agrícoles amb formació en sistemes de 

predicció i monitoratge de cultius.

Ajudant en activitats agrícoles
• Realització de tasques com posar llavors en planter, tasques senzilles per garantir el creixement i la 

recol·lecció de la producció. 
• Formació professional  de caràcter elemental com són els Programes de Formació Inserció (PFI) 

i els Itineraris Formatius Específics (IFE) de la família agrària.

Capatàs 4.0

Responsable de 
producció i gestió 

comercial

Cap 
d'explotació

Dissenyar la planificació, la producció i la recol·lecció de l’explotació
• Incorporar les noves tecnologies aplicades a l’agricultura  (SIG, sensors, imatges satèl·lit, robots) i 

mètodes productius més ecològics.
• Formació de grau, enginyeria agrícola i alimentària amb coneixement en canals de venda.

Cultius agrícoles principals
Cereal
Fruiters
Hortalisses
Olivar
Vinya
Cultius farratgers
Mixta

NOVES TENDÈNCIES I NECESSITATS FORMATIVES  
AL SECTOR AGROALIMENTARI
El sector agroalimentari és un sistema integrat per operadors econòmics que 
formen i coordinen la cadena de valor alimentària per aconseguir que l’aliment 
sigui produït i arribi fins al consumidor final amb garanties de seguretat 
alimentària. 

La transformació i adaptació 
del model agrícola és 
fonamental per millorar 
l’eficiència del conjunt de 
la cadena alimentària de 
la Regió Metropolitana de 
Barcelona i assolir nivells 
òptims de competitivitat 
conjugats amb la 
sostenibilitat mediambiental. 

Per aconseguir-ho, cal anar 
més enllà de models basats 
únicament en l’increment 
de la producció. En aquest 
sector serà clau apostar 
per aconseguir la màxima 
eficiència amb l’ús mínim de 
recursos.

REPTES

Terciarització de l’activitat Relleu laboralIncorporació de nous 
models agrícoles

Agricultura circular
Agricultura de conservació

Agricultura de precisió

Transformar la matèria agrícola
Darrera milla
Màrqueting

Acompanyament i assessorament 
Formació

Finançament
   

Formar en models i tecnologia 
aplicada a l’agricultura sostenible

Servei de formació, orientació 
i acompanyament a l’activitat i 

l’emprenedoria agrícola

L 1

L 2
L 3

• Creació de mòduls professionals específics 
amb hores de lliure disposició

• Treball per projectes seguint un model 
agrícola sostenible

• L’aprenentatge empíric a través 
de l’FP Dual

• Especialització en arboricultura
• Sistemes alimentaris sostenibles

• Servei d’assessorament i formació per a la 
transformació d’activitats agrícoles sostenibles

• Orientació i acompanyament per a nous 
emprenedors/es de l’agricultura sostenible

Donar resposta a perfils 
professionals no coberts

Font: elaboració pròpia.

Perfils 
professionals 

de difícil 
cobertura

Tècniques i 
competències 

més demandes


