Formació Professional: una via de futur connectada a les necessitats del territori
Els i les joves socialistes de Catalunya hem viscut amb gran inquietud i indignació les dades conegudes a
inici de setembre que constataven com uns 20.000 joves de Catalunya no podien matricular-se en el curs
desitjat de cicles formatius, tant de grau mitjà com superior, per manca de places. Les dades feien palesa
la manca de previsió i de prospecció del Departament d’Educació en la seva obligació de gestionar un
sistema de formació professional que considerem cabdal per al futur laboral i els projectes de vida del
jovent de Catalunya.
A la compareixença de 27 de setembre de 2021 davant la Comissió d’Educació del Parlament, el conseller
Cambray va oferir les dades finals d’afectats després de defugir oferir dades oficials durant tot el més de
setembre. Finalment, ens trobem amb 1.300 alumnes sense plaça mentre existeixen 3.000 vacants per a
graus de menor demanda. Les mesures impulsades pel Departament per afrontar la seva falta de previsió
en la demanda s’han centrat en l’augment de les ràtios en alguns dels graus, en l’oferta de 8 grups nous
en els graus mitjans de major demanda i en l’oferta de places il·limitades per a cursar els estudis
mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (IOC) en modalitat virtual. Alhora, és ben cert que la manca de
places ha conduit a gran quantitat dels estudiants afectats a la tria d’un itinerari diferent al desitjat, a
l’opció de cursar el batxillerat o bé a l’abandonament de l’aspiració de cursar una formació superior.
Les dades són extremadament preocupants i suposen la vulneració d’un dret fonamental com és el de
l’educació. El fet que part dels afectats s’hagi dirigit cap a estudis diferents als desitjats fa molt necessari
un seguiment intensiu de les xifres d’abandonament prematur que ja eren massa elevades en els cursos
anteriors superant el 17% de mitjana a Catalunya i el 40% en els cicles formatius de grau mitjà. Encara
més preocupant, tal i com va destacar la diputada socialista Esther Niubó a la citada comissió de 27 de
setembre, és la desconnexió existent entre les necessitats del territori i del mercat laboral i el sistema de
formació professional. És palesa l’existència de sectors econòmics que demanden personal qualificat i que
es troben en contacte permanent amb els ens municipals per tal de fer arribar les seves necessitats. En
molts casos, la resposta del Govern davant aquestes necessitats ha estat, fins ara, de paràlisi. Un exemple
flagrant n’és, per exemple, el de la indústria química i farmacèutica del Vallès que preveu una jubilació
del 50% de les plantilles en els propers 10 anys i que es troba interessada des de 2018 en l’impuls d’un
centre de formació professional a Montmeló.
La Joventut Socialista de Catalunya considerem que l’actualització i la connexió de la formació professional
amb les necessitats del territori ha de ser una prioritat pel Govern de la Generalitat. De la mateixa forma
que ja ho és pel Govern de Pedro Sánchez tal i com demostra l’elaboració d’una nova llei de la formació
professional, exigim al Departament d’Educació mesures ambicioses per lluitar contra l’atur juvenil a
Catalunya que ja supera el 30%. És necessari un contacte permanent amb els sectors econòmics per tal
de construir una oferta de Formació Professional que respongui a les necessitats laborals del futur proper.
Una manca de places com la viscuda, ja inadmissible en condicions normals, és encara més greu en un
context en què els darrers dos cursos han estat marcats per la pandèmia. Exigim respostes polítiques per
assegurar el futur del jovent de Catalunya.
Per totes les raons exposades en els paràgrafs anteriors, la Joventut Socialista de Catalunya proposem les
següents demandes:
1. Explicacions per part del Govern de la Generalitat, dels responsables dels departaments
d’Educació i d’Empresa i Treball així com del president de l'Agència Pública de Formació i

Qualificació Professionals de Catalunya. Agència encarregada de planificar i gestionar el sistema
de Formació Professional de Catalunya.
2. La correcta gestió i inversió dels recursos transferits per part del Govern de l’Estat a la Generalitat
per a qüestions educatives.
3. Major ambició del Govern de la Generalitat en el treball per una educació de qualitat que ofereixi
oportunitats de futur al jovent de Catalunya.
4. Major oferta de places públiques de Formació Professional en consonància amb les necessitats
dels sectors econòmics.
5. Assegurar que l’increment de ràtios en alguns graus aquest curs és únicament una mesura
transitòria per fer front a l’alta demanda. Una major oferta no es pot vehicular a través d’una
sobrecarrega dels grups.
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