
 

Resolució processos de preinscripció de la 
Formació Professional a Catalunya 

 
 
Un any més, l’educació a Catalunya segueix sense ser una prioritat per la Generalitat i la 

situació ha esdevingut insostenible en la Formació Professional, mentre el Govern mira 

cap a un altre costat. Ja ha començat el curs escolar i més de 20.000 alumnes continuen 

a l’espera d’una plaça definitiva, sense saber què estudiaran i a on, o si finalment 

hauran  de recórrer a un cicle formatiu privat, amb el greuge econòmic que aquesta 

situació pot provocar per a moltes famílies. 

Aquesta situació ve causada per diversos motius. El principal, referent als cicles formatius 

de grau mitjà, és que degut al doble procés de preinscripció, s’ha decidit prioritzar 

exclusivament l’alumnat provinent de secundària, quedant en conseqüència exclosos 

l’alumnat que accedeix per un altre via, com poden ser els CFA, l’alumnat que el curs 

passat va acabar l’ESO i no va obtenir plaça o les persones de segones/noves 

oportunitats. 

Pel que fa als cicles formatius de grau superior és important analitzar les dades que ha 

facilitat el Departament d’Educació, les quals expliquen que més d’un 30% dels 

estudiants de Catalunya no han obtingut plaça en les opcions que havien sol·licitat. 

A aquesta greu problemàtica li hem de sumar el fet que el Departament d’Educació va a 

enviar a finals de Juny instruccions als Centres per que augmentessin la ràtio a 33 

alumnes per grup per tal de poder garantir més places. Aquestes instruccions 

incompleixen els acords adquirits amb el Comitè de vaga del personal docent de la 

pública no universitària, el qual marca una ràtio màxima de 30 estudiantes per aula. 

És crucial ressaltar que la manca de places per a estudiar en la Formació professional 

sumat a una política d’estratègia i planificació envers aquests estudis completament 

nefasta per part de la Generalitat provoca que s’augmenti el risc de deixar els estudis 

prematurament, i més quan parlem que en els cicles de grau mitjà el percentatge 

d’abandonament està entorn al 40%. 

Des de la Joventut Socialista de Catalunya apostem per una educació professional de 

qualitat on tot l’alumnat sigui acompanyat i assessorat en el seu trajecte formatiu 

segons les seves necessitats.  

En conseqüència, reclamem a la Generalitat de Catalunya les següents demandes: 

1. Creació de noves places que s’ajustin a l’oferta i la demanda, impulsar centres 

públics amb franges lliures d'ocupació que puguin acollir nous grups i 

incrementar l'oferta de l’Institut Obert de Catalunya. 

 
2. Un pressupost adequat i unes polítiques actives i ben planificades per tal de 

donar compliment a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC), que 

preveu la provisió universal als cicles formatius de grau mitjà, a l’article 109 de 



la LOMLOE que estableix l’obligació de l’administració de garantir el dret de totes 

les persones a l’educació, mitjançant una oferta suficient de places públiques i la 

suficient inversió en l’FP pública per tal de que sigui de qualitat. 


