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n La Federació Empresarial
Metal·lúrgica Valenciana (Feme-
val) ha desenvolupat el primer ga-
meplayde Minecraft d'Espanya per
a acostar i viralitzar entre l’alumnat
de Secundària les oportunitats la-
borals que oferix estudiar un grau
d'FP de metall, una alternativa tèc-
nica molt especialitzada, amb infi-
nites eixides professionals i amb
una oferta d'ocupacions ben remu-
nerades que supera a la demanda.
Es tracta del videojoc «Viaje a Metal
Land, la aventura que te salvará de
convertirte en un zombie laboral»,
una iniciativa pionera en el sector
educatiu i empresarial que Feme-
val portarà a . estudiants de la
província de València, en forma de
xarrades d'orientació formativa a
través del joc. Les primeres són al
col·legi Nuestra Señora de Fátima i
Escuelas San José, de València. 

El famós youtuber i ju-
gador valencià, Jaume
Cremades, conegut
com Perxitaa, amb
, milions de subs-
criptors en Youtube,
jugarà donant vida als prota-
gonistes en este món metal-
mecànic creat ad hoc per
Femeval en Minecraft,
un dels videojocs més
venut de la història
amb  milions de
còpies i  mi-
lions de jugadors
al mes. 

A través del re-
corregut virtual es posa en
valor l'FP com la primera opció
d'estudis i el metall com la millor
eixida laboral, ja que en este sector
l'atur per als titulats és pràctica-
ment nul; els convenis establixen
sous dels més elevats; hi ha igual-
tat d'oportunitats i també una gran
projecció digital, perquè permet
estudiar robòtica, sensòrica, ciber-
seguretat o mecatrònica. 

Segons destaca el president de
la patronal, Vicente Lafuente, «si
volem que els joves consideren el
metall com opció laboral, hem de
connectar amb ells a través dels
seus referents, codis, vocabulari i
formes de comunicació; per això,
hem decidit entrar en el seu joc».
«En la vida els game overno molen,

i apostar pel sector del metall és la
millor jugada», apunta. 

Els personatges són caricatures
de realitats que, amb sentit de l'hu-
mor, s'embarquen en una aventura
on els estudiants poden descobrir
els avantatges de formar-se en una
branca d'FP de metall: VioletaGa-
mer i el seu germà Perxitaa són els

protagonistes de  i

 anys que caminen despistats
amb què fer en la seua vida; el seu
pare, qui els anima a estudiar un
grau d'FP de metall; l'amic que can-
ta trap, que no aconseguix triomfar
en el món de la música; els zombis
universitaris, titulats que no han
trobat un lloc on exercir; Fred el
mecànic, un professor d'FP mecà-
nica; i Robotocho, un robot gegant,
produït que apaga incendis i resca-
ta a xiquets. 

El Bosc dels dubtes, on als pro-
tagonistes els sorgeixen insegure-
tats sobre si estaran fent bé en co-
mençar un FP; les Mines de la des-
tinació; o les Cavernes dels univer-
sitaris sense treball, on apareixen
universitaris zombis i ancians opo-
sitors que vaguen sense destinació,
són alguns dels escenaris d'este ga-
meplay per al qual també s'ha creat
el trap «Vaig metalizao» amb el qual
els personatges de la història aca-
ben ballant junts.

Gir del mercat laboral
«Viaje a Metal Land» -un projec-
te de Femeval subvencionat per
la Conselleria d'Economia Sos-
tenible, Sectors Productius, Co-
merç i Treball-, està disponible
en el canal de Youtube de Perxi-
taa i en el de Femeval.TV perquè,
després de les xarrades, l’alum-
nat puga jugar. 

Este projecte sorgix per a donar
resposta al gir de ° del mercat
laboral, en el qual per primera ve-
gada en nou anys, els estudiants
d’FP són més requerits per les em-
preses que els universitaris (
enfront del ,), sobretot en
Electricitat i electrònica, Fabrica-
ció mecànica, Informàtica i co-
municacions, i Instal·lacions i
manteniment, ja siga d'automo-
ció, mecànica, energies renova-
bles o de sistemes elèctrics, elec-
trònics o automatitzats. Malgrat
això, huit de cada deu empreses
(un  del teixit productiu) no
troba perfils tècnics amb FP. 

Així mateix, i encara que contí-
nua la tendència a l'alça en les ma-
triculacions d'FP, Espanya seguix
per davall de la mitjana dels països
de l'OCDE amb una de les pitjors

taxes d'escolarització en  grau
mitjà: el   enfront del 
 d'alumnes de  i  anys.
Femeval considera priori-
tari revertir esta situació,
perquè l'FP és la distàn-
cia més curta per a acce-
dir al mercat laboral i no
tanca  les portes a obtin-
dre un grau universitari.

Àmplia oferta de cicles
L’oferta acadèmica és molt àmplia
a la Comunitat Valenciana, amb
 famílies professionals i  ci-
cles formatius, de les quals sis fa-
mílies i  cicles pertanyen a la
branca del metall, segons Feme-
val. I mentre la desocupació dels
universitaris arriba al , es re-
duïx a la meitat (un  ) entre els
titulats tècnics d’FP. A més, s'esti-
ma que en  prop de dos terços
del creixement de l'ocupació els
protagonitzaran titulats d’FP,
apunten des de la federació.

iNNOVaCiÓ eN Les auLes

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO  | DIMECRES, 2 D’OCTUBRE DE 2019 aula | 9

Rumb a «Metal Land». Femeval, la patronal valenciana del metall, i el youtuber Perxitaaa presenten el videojoc
«Viaje a Metal Land», una iniciativa pionera en el món educatiu i empresarial que pretén fer valdre els estudis de
Formació Professional. És una manera d’arribar als adolescents, a través dels seus referents i de Minecraft, un
famós videojoc en què diferents personatges promouen els estudis tècnics relacionats amb la metal·lúrgia.

Els youtubers s’alien amb l’FP
�LA PATRONAL FEMEVAL I PERXITAAA PRESENTEN UN VIDEOJOC EN MINECRAFT QUE PROMOU ELS ESTUDIS TÈCNICS DE METAL·LÚRGIA

La protagonista,

germana de

Perxitaaa, i un 

dels «zombis».
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Jaume Cremades

i Vicente Lafuente,

junt amb el cartell

del videojoc.
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Per als titulats, l’atur és
pràcticament nul en el
sector del metall, que
inclou la robòtica, la
sensòrica i la mecatrònica


