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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC-Units SOBRE EL PROCÉS DE 

PREINSCRIPCIÓ I LA PLANIFICACIÓ DE L’OFERTA FORMATIVA DE LA 

FORMACIÓ PROFESSIONAL EL CURS 2022-2023 (tram. 302-00200/13) * 

 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Donar compliment a l'acord adoptat en la Resolució 482/XIV del Parlament de Catalunya, 

sobre l'orientació política general del Govern que insta el Govern a "impulsar un pacte per 

la transformació i modernització de la Formació Professional amb agents econòmics i 

socials, representants d'institucions i del territori, i persones expertes per dimensionar 

correctament l'oferta pública de FP i adaptar-la a les necessitats sectorials i territorials i a la 

demanda formativa de la ciutadania, per reforçar l'orientació i millorar i agilitzar el procés 

de preinscripció, i per fer una correcta prospecció i planificació, amb l'objectiu d'oferir una 

formació de qualitat, actualitzada i vinculada a sectors emergents, a totes les persones al 

llarg de la seva vida, sense exclusions; i contemplar els recursos necessaris per l'execució 

d'aquest pacte. 

 
2. Donar compliment als acords de la Moció 109/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el 

sistema de formació professional del curs 2022-2023. 

 
3. Modificar, si s'escau, el procés de preinscripció i matriculació a cicles formatius de 

Formació Professional (FP) o impulsar les reformes necessàries en la normativa vigent per 

tal de fer aquests processos més àgils, simples i transparents, i per garantir que 

l'adjudicació definitiva de places finalitzi com a màxim al mes de juliol i, en tot cas, sempre 

abans de l'inici de curs. 

 
4. Garantir plaça a cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) en la família professional desitjada a 

tot l'alumnat de continuïtat formativa, ja sigui provinent de 4t d'ESO, de cicles formatius de 

Formació Professional Bàsica, de Programes de Formació i Inserció (PFI) havent superat el 

curs de formació específic per accedir a CFGM, d'escoles d'adults que hagin obtingut el 

Graduat en Educació Secundària Obligatòria (CES) i de Batxillerat, així com d'altres cicles 
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formatius, sense-excloure altres persones provinents d'altres trajectòries formatives o 

laborals. 

 
5. Garantir plaça a cicle formatiu de grau superior (CFGS) en la família professional desitjada a 

aquells/es estudiants de grau mitjà que desitgin continuar el seu itinerari formatiu en una 

família professional específica, així com als estudiants provinents de Batxillerat, sense 

excloure a persones provinents d’altres trajectòries formatives o laborals; impulsant si 

convé les modificacions normatives necessàries. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP ERC 

Aprovats:  per unanimitat (131 vots a favor)  

 
6. Planificar l’oferta formativa d’acord amb una prospecció realitzada prèviament i conjunta 

amb els agents econòmics i socials del territori, garantint places en les famílies formatives 

amb més demanda al mercat laboral per tal de reduir el nombre d’empreses amb 

dificultats de trobar personal qualificat, tenint en compte els informes i propostes dels 

consells territorials de l’FP, així com amb els municipis, consells comarcals, diputacions 

provincials, etc. i presentar-la i publicar-la de manera integrada juntament amb l’oferta 

privada, juntament amb el mapa de necessitats formatives anualment al Parlament de 

Catalunya, prèvia obertura del procés de preinscripció. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB LES ESMENES NÚM. 2 I 3 DEL GP JxCAT 

 

Aprovat:  per 81 vots a favor (PSC-Units, JxCat, CUP, Cs, PPC i el diputat no 

adscrit) i 49 abstencions (ERC, ECP i Vox) 

 
7. Redimensionar l'oferta pública de cicles formatius de Formació Professional Bàsica, de 

Grau Mitjà i Superior de Formació Professional d'acord amb una correcta planificació i 

prospecció, preveient l'increment de docents i impulsant una pla d'inversions per a 

l'actualització del maquinari 

i/o equipament per la impartició de cicles formatius i per abordar projectes que donin 
resposta a entorns 4.0 i a la transformació digital i sostenible de la formació professional, 
combatent també les desigualtats territorials existents en la provisió de l'oferta de FP, i 
prioritzar la creació de noves places a les comarques amb més dèficit de previsió. 
 

8. Articular i posar en funcionament el proper curs 2023-2024 un sistema d'informació i 

d'orientació i acompanyament de l'alumnat matriculat a l'educació obligatòria i 

postobligatòria, i formació d'adults, en el marc de la formació contínua i al llarg de la vida, 

estretament vinculat a la prospecció de necessitats formatives i a la planificació de l'oferta, 

i especialment de l'alumnat preinscrit a determinats cicles formatius que no ha pogut 
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accedir a cap plaça per manca d'oferta o per no ajustar-se als seus interessos i 

expectatives. 

 
9. Elaborar i dotar econòmicament un pla contra l'abandonament prematur en els cicles 

formatius de grau mitjà per tal de reduir les xifres d'abandonament i de fracàs en aquests, 

a través també de la signatura de convenis entre administracions per facilitar l'intercanvi 

d'informació, dades i indicadors, que repercuteixi en una millora de l'acompanyament, la 

informació i la orientació de l'alumnat, prèviament a l'accés als cicles i durant la seva 

estada, i que suposi una reducció de les ràtios alumnat/professorat 

Aprovats:  per unanimitat (131 vots a favor)  

 
10. Promoure la creació de nodes d'innovació per a la formació professional sectorials i 

territorials, on es fomenti la recerca i transferència de coneixement, la vigilància 

tecnològica, el desenvolupament de noves metodologies d'aprenentatge, la transferència 

de projectes de R-l·D-f-i, promovent un ecosistema col·laboratiu d'acompanyament i 

assessorament als centres de la xarxa FP GAT. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 6 DEL GP ERC 

 
11.  Promoure un Centre Integrat de Formació Professional a Distància que ofereixi titulacions 

de Formació Professional online i semipresencial, incorporant la formació per l'ocupació 

mitjançant el certificats de professionalitat. 

 
12.  Promoure convenis de col·laboració entre el Govern de la Generalitat i empreses, entre 

diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, amb les organitzacions 

empresarials, cambres de comerç, administracions municipals i supramunicipals per 

impulsar la formació professional dual amb l'objectiu d'arribar al 40%. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP JxCAT 

  

Aprovats: per 114 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP, Cs, PPC i el 

diputat no adscrit, 8 en contra (CUP) i 9 abstencions (Vox)   

 

13.  Promoure la continuïtat postobligatòria a l'alumnat amb NESE (Necessitats Específiques de 

Suport Educatiu), adaptan.t tant les condicions d'escolarització com l'avaluació per assolir 

una educació més inclusiva i d'èxit en cicles de FP, i incrementar també amb aquest 

objectiu els Itineraris de Formació Específics (IFEs) amb famílies formatives diverses al 

conjunt del territori. 
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14. Preveure un increment immediat de la partida destinada a subministrament dels centres 

educatius per tal que aquells centres de FP, especialment els que fan un ús més intensiu 

d'energia pel que fa al funcionament de maquinària o tecnologia, no vegin afectada la seva 

activitat aquest curs. 

 
Aprovats:  per unanimitat (131 vots a favor)  

 
15. Eliminar les taxes per accedir a cicles formatius de FP el proper curs 2023-2024 i promoure 

una línia d'ajuts per estudiants de cicles formatius pel desplaçament al seu centre formatiu, 

que complementi les beques del Ministeri d'Educació i Formació Professional, per 

fomentar la igualtat d'oportunitats d'accés. 

Aprovat: per 68 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs, PPC i el diputat no 

adscrit) i 63 abstencions (ERC i JxCat) 

16. Promoure la matrícula gratuïta en el primer curs universitari per l'alumnat excel·lent dels 

Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior. 

Aprovat:  per unanimitat (131 vots a favor)  

 
17. Promoure un Pla de beques per a fomentar la incorporació de les dones en aquells cicles 

formatius amb una bona inserció laboral i poca presència femenina, compatibles amb 

altres beques i ajuts. 

Aprovat:  per 88 vots a favor (PSC-Units, JxCat, CUP, ECP, Cs, PPC i el diputat 

no adscrit), 10 en contra (Vox) i 33 abstencions (ERC) 

 

18. Intensificar el desplegament de Cicles Formatius Plurilingües i reforçar l'aprenentatge 

d'idiomes en la FP. 

 
19. Donar compliment als compromisos adquirits en el recent Pacte per a la Indústria (2022-

2025) referent a la Formació Professional. 

 
Aprovats: per 124 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP, Cs, PPC i el 

diputat no adscrit) i 7 abstencions (CUP)  

 

 
20. Impulsar i fer efectiva la integració i l'equiparació de les condicions del professorat tècnic 

de la FP amb el professorat del cos de secundària. 

 

Aprovat:  per unanimitat (131 vots a favor)  
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* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en funcions de presidenta.  
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