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La Fira de la FP i FETE-UGT davant els reptes
del mercat de treball
Volem una FP que
tingui garanties de
qualitat, respongui
a les necessitats
de les empreses i
permeti la inserció
laboral dels joves

Davant la celebració de la 9a
edició de la Fira de la Formació
Professional i Treball que s’ha
desenvolupat a Lleida, des de
la Federació de Treballadors
de l’Ensenyament de la UGT,
la FETE-UGT, de les terres de
Lleida volem manifestar que
hi ha dues raons bàsiques per
potenciar la FP:

1. Amb menys d’una quarta
part de la població amb estudis de Formació Professional
no donem resposta a les necessitats actuals i futures del
mercat de treball.
2. La FP és una eina fonamental per reduir l’atur juvenil (recordem que gairebé la meitat
de joves entre 16 i 25 anys es
troben a l’atur).

Si comparem les dades de
Catalunya amb la mitjana de
la Comunitat Europea tenim
el 44% de graduats superiors
(a Europa un 26% té titulació
universitària); un 33% amb
estudis bàsics o sense estudis
(un 26% a Europa), i un 23%
de tècnics i/o especialistes (el
48% de la població europea té
estudis de FP).
Sense oblidar la formació
contínua dels treballadors (per
actualitzar-se) i l’ocupacional
(destinada a persones aturades), tenim la FP inicial amb
noves modalitats en què centres i empreses comparteixen
la formació dels alumnes; són
les anomenades FP “dual” i en
“alternança” que s’han de potenciar.
Modalitats aquestes darreres molt minoritàries (a les terres de Lleida només arriben a
un 6% de l’alumnat, certament
un percentatge superior al de
la resta de Catalunya), amb
gran ressò mediàtic.
Aquestes modalitats que
combinen formació i feina
estan força consolidades en
molts països com Alemanya (88,7%), Àustria (43,4%),
França (26,3%) o Finlàndia
(21,3%) ... i són de gran ajut
per reduir la taxa d’atur juvenil
(els alumnes tenen contracte
de treball des del primer dia).

Tramitació de la targeta Hores Blaves
La targeta Hores Blaves s’obté a les oficines d’EYSA, que són situades a la plaça Blas
Infante número 2 de Lleida. L’horari d’atenció al públic és de les 9.00 a les 14.00 h i
de les 17.00 a les 20.00 h, de dilluns a divendres. El cost de l’emissió de la targeta és
de 2 euros i només serà vàlida per a la matrícula del vehicle que figurarà al dors. En
el moment de fer la gestió cal dur el DNI i, si no s’és el propietari del vehicle, s’ha de
portar una fotocòpia del DNI i una autorització signada.
Per saber si tenen dret a gaudir de les primeres 12 hores i mitja d’aparcament
gratuït en zona blava, els ciutadans i les ciutadanes poden consultar el web www.
paeria.cat o adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana-OMAC (plaça de la
Paeria, 11). •••
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A Catalunya, amb les darreres dades publicades al web
del Departament d’Ensenyament corresponents al curs
2012-2013, hi havia 107.404
alumnes (56.304 de grau mitjà i 51.100 de grau superior);
aquest curs només 3.718
alumnes (un 4% del total) estudien amb modalitats “dual”
(reconeixement acadèmic de
l’activitat feta a l’empresa) o
“alternança” (amb hores de
formació pràctica a l’empresa).
A Lleida, al curs 2012-2013
hi havia 7.596 alumnes (4.668
de grau mitjà i 2.998 de grau
superior); enguany 500 alumnes (representen un 6% del
total) han accedit a la formació
dual o en alternança. Alumnes
de 12 instituts lleidatans i amb
col·laboració de 130 empreses
i/o institucions. El 94% restant
segueixen els estudis “tradicionals”.
Des de la UGT no ens cansarem de reclamar que es
potenciïn els nous models
de Formació Professional i el
repte actual és garantir que
els projectes:
1. Tinguin garanties de qualitat.
2. Responguin a les necessitats
de les empreses.
3. Permetin la inserció laboral
dels participants.

