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pacte social per a la ciutadania

La UGT de
Catalunya davant
la Formació
Professional inicial
UGT

La Formació Professional ha estat i continua essent un dels
principals reptes del nostre sistema educatiu. Una prova
que ho demostra va ser la inclusió de la FP com un objectiu
per potenciar dins de l’Acord Estratègic.
Des de la UGT de Catalunya volem manifestar públi-cament
el nostre compromís amb la millora de la Formació Professional per la importància que té per al futur de la cohesió
social i de la competitivitat de les empreses. Aquests estudis
han de tenir el protagonisme que es mereixen en el debat
polític del nostre país i han de formar part permanent de
l’agenda política del Govern català.
S’han fet ja diferents diagnòstics parcials a nivell territorial
i sectorial que ens alerten de la necessitat de prendre
decisions que orientin de manera clara la política que s’ha
de seguir. No s’entén que, coneixent des de fa temps la
manca d’adequació entre oferta i demanda o la manca de
professionals en certs sectors ben definits, no s’implementin
de manera decidida les mesures adequades per canviar
aquesta situació.
Des de la UGT de Catalunya entenem que hem de ser
capaços entre tots, Govern i diferents sectors de la societat,

de transformar els preocupants índexs de fracàs escolar
en índexs d’èxit escolar i invertir l’elevada proporció de la
població catalana que no pot acreditar nivells de qualificació
professional més enllà de l’educació obligatòria.
Considerem que és el moment de participar tots, segons
les nostres responsabilitats i possibilitats, en la identificació
dels diferents aspectes que s’han de millorar en la FP, en
la seva traducció en actuacions concretes i a donar suport
a les polítiques que es decideixin dur a la pràctica.
El dèficit de titulats en Formació Professional inicial té una
relació directa amb l’alt índex de subocupació que es dóna
entre els titulats universitaris, derivada de la seva sobrequalificació: com que no hi ha titulats de Formació Professional, moltes ocupacions que haurien de desenvolupar
aquests les fan titulats universitaris, que han d’ocupar llocs
de treball que no es corresponen amb el nivell ni amb
l’especialització de la seva formació inicial.
No solament hi ha un baix percentatge d’alumnes que
cursen FP, sinó també un alt percentatge d’abandonament
prematur sense finalitzar els estudis, del 35% als cicles
formatius de grau mitjà i del 25% als cicles de grau superior.
Els estudis d’FP poden resultar massa generals. És necessària una especialització posterior per tal d’adaptar els
coneixements adquirits als centres de formació a les necessitats concretes de les empreses. Hi ha dèficits pel que
respecta a l’ensenyament de llengües estrangeres (anglès)
i a l’ús de les noves tecnologies. En aquest sentit, només
a Comerç Internacional i a algunes especialitats
d’Administració tenen un crèdit específic en llengua estrangera, mentre que pel que fa a les noves tecnologies, no
formen part específica dels currículums oficials.
La FP ha presentat històricament un alt nivell de desprestigi,
causat en part pel fet que, per cursar-la, s’hi accedia
simplement amb el certificat d’escolaritat. Tot i que la
percepció social ha anat millorant molt, encara no es percep
com una autèntica alternativa respecte a d’altres estudis.

