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XIV legislatura · quart període · sèrie C · número **** 

Comissió d’Educació 

Sessió 27, dilluns 21 de novembre de 2022 

Presidència de la I. Sra. Marta Moreta Rovira 

Sessió 27 de la CE 

La sessió de la Comissió d’Educació (CE) s’obre a ****. Presideix Marta Moreta 

Rovira, acompanyada de la vicepresidenta, Nogay Ndiaye i Mir, i del secretari, Jordi 

Albert i Caballero. Assisteix la Mesa el lletrat Mario Núñez Martínez. 

Hi són presents Dolors Carreras Casany, Rocio Garcia Pérez i Esther Niubó 

Cidoncha, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Irene Aragonès Gràcia, Najat 

Driouech Ben Moussa i Mònica Palacín i París, pel G. P. d’Esquerra Republicana; 

Anna Erra i Solà, Judit Guàrdia i Torrents, Francesc Ten i Costa i Judith Toronjo 

Nofuentes, pel G. P. de Junts per Catalunya; Manuel Jesús Acosta Elías, pel G. P. 

de VOX en Cataluña; Jordi Jordan Farnós, pel G. P. d’En Comú Podem; Ignacio 

Martín Blanco, pel G. P. de Ciutadans, i Lorena Roldán Suárez, pel G. Mixt[membres 

comissió]. 

[Assisteix] a aquesta sessió [assistents]. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Proposta d’acord de modificació de l’Acord 3/XIV, de creació d’un grup de treball 

sobre l’assetjament escolar i el ciberassetjament (tram. 251-00003/13 Mesa de la 

Comissió d’Educació. Debat i votació 

2. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:  
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2.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del 

Departament d’Educació per a cobrir les tardes de setembre amb activitats no 

lectives i els alumnes que hi han participat (tram. 311-00050/13). Esther Niubó 

Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text 

presentat: BOPC 428, 6) 

2.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual el 

Departament d’Educació no ha pagat les despeses de funcionament de les escoles 

bressol municipals del curs 2021-2022 (tram. 311-00073/13). Esther Niubó 

Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

2.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el suport a les 

escoles que es veuen obligades a aplicar la sentència del 25% de castellà (tram. 

311-00054/13). Anna Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Substanciació (text presentat: BOPC 428, 9) 

2.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la universalització 

i el desplegament del curs Infantil 2 (tram. 311-00056/13). Anna Erra i Solà, del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació (text presentat: BOPC 428, 10) 

2.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el diàleg amb la 

comunitat educativa (tram. 311-00061/13). Nogay Ndiaye i Mir, del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. 

Substanciació (text presentat: BOPC 428, 12) 

2.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures 

previstes pel Departament d’Educació per a la millora del calendari i l’assignació de 

places de formació professional el 2023 (tram. 311-00065/13). Manuel Jesús Acosta 

Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació (text presentat: 

BOPC 428, 13) 

2.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix un pla 

que elimini en un termini raonable els mòduls prefabricats dels centres escolars 

(tram. 311-00067/13). Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 428, 14). 
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3. Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre 

la situació de la formació professional (tram. 355-00089/13). Comissió d’Educació. 

Sessió informativa. 

4. Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre 

la preinscripció i la planificació de l’oferta formativa de la formació professional el 

curs 2022-2023 (tram. 355-00090/13). Comissió d’Educació. Sessió informativa. 

5. Compareixença del director general de Formació Professional davant la Comissió 

d’Educació per a informar sobre l’inici del curs 2022-2023 (tram. 357-00823/13). 

Comissió d’Educació. Compareixença. 

La presidenta 

Hola, bon dia a tothom. Iniciaríem aquesta primera sessió ordinària d'avui de la 

Comissió d'Educació. 

Proposta d’acord de modificació de l’Acord 3/XIV, de creació d’un 

grup de treball sobre l’assetjament escolar i el ciberassetjament 

251-00003/13 

I comencem amb el primer punt de l'ordre del dia: és la proposta d'acord de 

modificació de l'Acord 3/XIV, de creació d'un grup de treball sobre l'assetjament 

escolar i el ciberassetjament. Abans de continuar, alguna substitució?, que no ho he 

dit. (Pausa.) No? D'acord. Doncs continuem. 

El punt que estava comentant, la modificació del grup de treball sobre l'assetjament 

escolar i ciberassetjament..., però, el grup de treball, passar..., eh?, canviar el nom 

per «grup de treball sobre l'assetjament en el sistema educatiu i ciberassetjament». 

Ja està, no?, això. (Veus de fons.) Sí, d'acord. I l'ampliació del termini a dotze mesos, 

eh? Tothom està al cas? (Pausa.) 

Us sembla que ho fem per assentiment, això? (Pausa.) Sí? Doncs aprovades per 

assentiment les dues qüestions d'aquest primer punt. 

Molt bé. Doncs ara sí que hem de tallar per anar a buscar el conseller, d'acord? Un 

momentet. 
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(Pausa llarga.) 

La presidenta 

Reprenem altra vegada la Comissió d’Educació. Avui hauran de ser una mica 

benèvols amb nosaltres, perquè és la primera vegada que fem preguntes aquí a la 

comissió. Veurem aviam com funciona.  

Li explico al conseller què té el temps aquí, en el meu mòbil, perquè aquell és per 

ells, perquè si no, no ens veu. És que necessito dos... 

El conseller d’Educació (Josep Gonzàlez-Cambray) 

D’acord. El meu temps, aquí. 

La presidenta 

És aquest. Sí? Els altres amb el «crono» normal, ja ho veureu, eh? Perquè si no, és 

una mica complicat tot plegat.  

Pregunta al Govern sobre les actuacions del Departament 

d’Educació per a cobrir les tardes de setembre amb activitats no 

lectives i els alumnes que hi han participat 

311-00050/13 

Per tant, començaríem, doncs, el segon punt de l’ordre del dia, que són les preguntes 

al Govern per respondre oralment en aquesta comissió. I comencem, en primer lloc, 

amb la pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions 

del Departament d’Educació per cobrir les tardes de setembre amb activitats no 

lectives i els alumnes que hi han participat.  

Té la paraula la diputada del grup Socialistes i Units per Avançar, la senyora Esther 

Niubó, per un temps de dos minuts i mig, que pararem entremig. Endavant. 

Esther Niubó Cidoncha 

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Conseller, com tothom sap, aquest 

curs escolar va començar abans, una decisió controvertida en el seu dia per no haver 

tingut en compte l’opinió majoritària de la comunitat educativa expressada en el 

Consell Escolar de Catalunya, que li demanava ajornar la decisió i tenir més temps 
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per organitzar bé aquest avançament de curs. Malgrat això, el seu govern no va fer 

marxa enrere, com, per cert, sí que van fer altres comunitats autònomes.  

I com a conseqüència d’aquest avançament, vinculat a una reducció d’una hora 

lectiva tot el mes de setembre, l’alumnat de l’escola pública de Catalunya va veure 

reduïda la seva jornada lectiva durant tot un mes. Amb això es van ampliar les 

diferències ja existents entre centres públics i concertats, que van continuar fent 

majoritàriament els mateixos horaris i van poder fer servir el mateix professorat en 

aquesta hora de lleure, entre cometes, i els docents van tenir menys temps que mai 

per preparar classes l’any dels nous currículums, que per cert, a l’inici de curs encara 

no s’havien aprovat.  

I ho van fer de manera precipitada, amb més improvisació de la que tocaria, la qual 

cosa va afectar especialment el professorat de secundària, però que també va 

complicar la tasca dels mestres per fer una bona acollida de l’alumnat, especialment 

dels més petits. I els centres educatius amb prou feines van poder fer la necessària 

i correcta planificació, coordinació i debat pedagògic, ni la millor acollida al nou 

professorat.  

En definitiva, la decisió del seu govern no s’ha traduït en cap millora pedagògica, al 

contrari, i les associacions de famílies van descriure aquesta hora de lleure com un 

«desastre», cito literalment, que havia suposat un descens de la qualitat educativa i 

van demanar que el proper curs comenci amb jornada sencera. Conseller, quina 

valoració fa el seu departament d’aquesta mesura? Li demano que no es limiti a 

parlar només de l’avançament, sinó també de la reducció de jornada que implicava 

i quin cost ha tingut. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. Té la paraula ara el conseller Cambray. Endavant. 

El conseller d’Educació 

Gràcies, presidenta. Diputada Niubó. Diputats, diputades, equip del departament 

que avui m’acompanya.  

Bé, doncs sí, vostè ho explicava, aquest curs, el que vam fer va ser amb l’alumnat 

com a protagonista prendre una decisió que sabem que és bona per l’alumnat. Quan 
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vaig arribar de conseller tenia quatre informes del Consell Escolar que deien que 

emplaçaven al conseller a avançar el curs, perquè era una bona mesura per 

l’alumnat, perquè es reduïa la desconnexió del temps de vacances i, sobretot, 

sobretot, era una bona mesura per a l’alumnat vulnerable, perquè no tot l’alumnat, 

no totes les famílies accedeixen de la mateixa manera a les activitats durant l’estiu 

i, a més a més, incrementàvem una setmana les beques de menjador.  

Per tant, una bona mesura per l’alumnat, una bona mesura per a les famílies, això 

ningú ho posa en dubte. I el que ha succeït aquest primer curs de desplegament 

d’aquest avançament de curs és que ha funcionat amb normalitat. Ha funcionat amb 

normalitat vol dir que, més enllà de les prediccions d’alguns, tots els centres han 

obert, han pogut oferir a totes les famílies del país les tardes de setembre.  

El 98,5 per cent ho han portat a terme sense cap tipus d’incidència i només l’1,5 per 

cent han notificat al Departament d’Educació algun tipus d’incidència que calgués 

fer algun ajust. Aquests ajustos, la majoria venien a l’hora d’haver de quadrar el 

nombre de monitors en funció de l’alumnat que s’anava quedant. I això és el que 

hem anat fent. Quan detectàvem qualsevol situació de monitors, doncs 

incrementàvem aquest número.  

S’han contractat 25.830 monitors i ara el que estem fent és una avaluació d’aquest 

avançament de curs, perquè la primera vegada, segur que quan fas una cosa per 

primera vegada sempre és millorable, per tal que una bona mesura per a l’alumnat, 

una bona mesura per les famílies, doncs, desplegar-la de la millor manera possible. 

La presidenta 

Molt bé, conseller, té ara per repreguntar la paraula la diputada Esther Niubó. 

Esther Niubó Cidoncha 

Gràcies, conseller per la resposta, però li hem de dir que no compartim la seva 

valoració. Nosaltres entenem que no hi ha hagut cap millora pedagògica. Hi han 

hagut molts problemes organitzatius i, sobretot, falta de temps per preparar el curs 

amb garanties, amb debat pedagògic, amb coordinació del claustre, per compartir el 

projecte educatiu, per fer una bona acollida, per preparar matèria i s’han ampliat les 

desigualtats.  
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Però li vull preguntar en concret per l’assistència mitjana a aquesta hora de lleure de 

les tardes. Li agrairíem que ens pogués donar dades, si les tenen ja. Segons 

informacions que ens han aportat diferents direccions de centres educatius, la 

participació ha estat molt vinculada a l’ús del menjador i, en molts casos, fins i tot, 

limitada bàsicament a aquell alumnat amb beca menjador. O dit d’una altra manera, 

qui podia recollir els nens abans, els treia, donat que en cap cas s’apreciava una 

qualitat educativa o un valor pedagògic afegit. Per tant, li demano que valori la 

participació que hi va haver i si tindrà en compte l’opinió de la comunitat educativa 

de cara a l’organització del proper curs i com es planteja l’inici d’aquest curs. 

Gràcies.  

La presidenta 

Gràcies, diputada. Té la paraula ara el conseller. 

El conseller d’Educació 

(Pausa.) Perdó, ara, disculpin.  

Feia referència a les tardes de..., l’àmbit pedagògic de les tardes de setembre, sí? 

Nosaltres el que vam dir és que les famílies tindran el mateix horari el mes de 

setembre que la resta del curs escolar. Fixin-se que això no passa el mes de juny; 

el mes de juny, que el noranta-set, noranta-vuit per cent de les escoles fan horari 

intensiu, no ofereixen aquesta possibilitat de que les famílies puguin quedar. S’han 

quedat 

 

Fitxer 27CE2 

durant les tardes de setembre més famílies que fan ús del servei de menjador, i, per 

tant, és una mesura que ha donat resposta a qui realment necessitava aquest servei. 

I el que estem fent, tal com li avançava abans, és una avaluació, parlant amb tothom, 

per veure com ho despleguem per al curs vinent. 

La presidenta 

Seré estricta, eh? Perdoneu, però amb el temps seré estricta, perquè he de controlar 

dos... Per tant, s’ha acabat el temps, conseller; just (la presidenta riu).  
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El conseller 

Sí, estava mirant. 

La presidenta 

Perdoneu, eh? Sona i tot. Un moment. Ara. Sí? Molt bé. 

Pregunta al Govern sobre el motiu pel qual el Departament 

d'Educació no ha pagat les despeses de funcionament de les 

escoles bressol municipals del curs 2021-2022 

311-00073/13  

Anem al segon punt de l’ordre del dia, que és la pregunta al Govern per respondre 

oralment en comissió en el qual..., el motiu pel qual el Departament d’Educació no 

ha pagat les despeses de funcionament de les escoles bressol municipals del curs 

2021-2022, formulada per la diputada Esther Niubó. 

Esther Niubó Cidoncha 

Sí, gràcies de nou, conseller. Ja l’hi vaig demanar a la darrera sessió de control, però 

com que no em va respondre, doncs li tornaré a fer la pregunta i li pregaria una 

resposta clara i concreta.  

El seu govern ha fet bandera de la gratuïtat d’infantil 2, una mesura contestada al 

principi que va ser fruit més d’un anunci electoral que d’un diàleg amb el món 

municipal, perquè li recordo que és titular del noranta-sis per cent de l’oferta pública 

d’educació infantil de primer cicle. Però després de setmanes de negociació amb les 

entitats municipalistes, finalment es va arribar a un acord que es va signar l’1 d’abril 

d’enguany on es fixaven els termes del finançament d’aquesta etapa educativa, 

insuficients, a parer nostre, per no contemplar el conjunt de despeses d’aquest servei 

educatiu, l’acollida, el menjador, el personal de suport educatiu, per fer també 

escoles bressol inclusives. Però al cap i a la fi, va haver-hi un acord.  

Doncs bé, no obstant això, i sorprenentment, després d’aquest acord, els 

ajuntaments a dia d’avui no han percebut l’import corresponent al finançament del 

curs passat, del 21-22.  
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Per tant, li volem demanar, conseller, si assumir la gratuïtat de l’escolarització de les 

famílies a l’I2 implicava deixar de pagar les despeses per al sosteniment del curs 

passat; si el seu anunci implicava sumar més deute, el deute que ja acumula el 

Govern de la Generalitat amb els ajuntaments, després de set anys d’abandonament 

de les obligacions de pagament del Govern a l’hora de garantir el funcionament 

d’aquest servei públic tan important que ha sustentat el món municipal i que és 

fonamental per als infants, per reduir desigualtats, per a la conciliació de les famílies 

i, especialment, de les dones.  

I li demano, per tant, per què no s’ha pagat aquest curs passat, quan ho pensa fer, 

si és que és un tema que ha esgotat la partida pressupostària en aquest exercici i si 

pagarà abans de finals d’any. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. Té la paraula el conseller. 

El conseller d’Educació 

Bé, gràcies, diputada. Vostè ho deia: el que vam fer el curs 19-20 és tornar a donar 

suport als ens locals per finançar part de les despeses de funcionament de les 

escoles bressols municipals. Portàvem set anys sense que el Departament 

d’Educació, sense que el Govern del país, financés aquestes despeses, i això ho 

vam tornar a fer l’any 19-20.  

Llavors no només vam fer el cost plaça, sinó que vam acordar també, i surt a la llei 

d’acompanyament de pressupostos, retornar part del deute d’aquests anys, els 425 

que no cobrien les diputacions. I això és el que anem pagant.  

Aquesta és una línia de pagament que és la que anem seguint cada any, i aquest 

curs, tal com vostè deia, es pagarà el curs 21-22. I estem ajustant els terminis i la 

setmana vinent o l’altra els ajuntaments rebran aquesta quantitat.  

Per altra banda, la novetat d’aquest any... Bé, ho puc explicar després, l’explico 

després la novetat d’aquest any. 

La presidenta 

Gràcies, conseller. Té la paraula la senyora Esther Niubó. 



Comissió d’Educació 

Sessió núm. 27 / 21 de novembre de 2022 

 

11 

Esther Niubó Cidoncha 

Gràcies per la concreció. He entès que d’aquí un parell de setmanes, doncs, els 

ajuntaments rebran això. Moltes gràcies, perquè els ajuntaments, doncs, com saben, 

com totes les administracions locals, tenen molts problemes per cobrir necessitats 

de la gent en un moment d’increment dels preus de subministraments, de contractes, 

cada cop més necessitats socials, problemes amb l’habitatge, i, per tant, no es poden 

permetre que el Govern de la Generalitat els torni a deixar a l’estacada per sostenir 

una etapa educativa tan crítica.  

I, per tant, doncs, esperem que això es produeixi. Però en tot cas, també aprofito per 

demanar-li, que també l’hi vaig fer l’altre dia i tampoc em va contestar, què passarà 

si anem a una pròrroga pressupostària. Vostè sap millor que jo que la partida actual, 

doncs, no permetria cobrir aquests compromisos, no?, el finançament del 

funcionament de les escoles bressol, el retorn del deute, la gratuïtat.  

I, per tant, m’agradaria saber quin és el seu pla en cas que es vagi a pròrroga. 

Gràcies. 

La presidenta 

Molt bé. Gràcies, diputada. Seria el torn, ara, altra vegada, del conseller. 

El conseller d’Educació 

Bé, doncs aprofito per..., deia abans, eh? Una banda del suport del Govern del país 

amb el zero a tres dels ens locals ve a ser finançar totes les places, i això és el que 

abonarem el curs 21-22 la setmana vinent o l’altra, amb un parell de setmanes. I 

després hi ha la novetat important de país, que és gratuïtat de l’escolarització 

d’infantil 2.  

Aquesta gratuïtat de l’escolarització infantil 2, que es fa per primer cop, fins ara no 

s’havia fet mai, el que hem fet, precisament perquè els ajuntaments no hagin 

d’avançar els diners que fins ara part d’aquests diners rebien de les famílies, és fer-

ho [#05:09] través de bestreta.  

I, per tant, el que vam fer va ser, el juliol del 2022, pagar el trenta per cent de les 

places autoritzades per al curs 22-23, que començava el setembre. A finals de gener 
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ajustarem el seixanta per cent amb una altra bestreta i el setembre del 23 

regularitzarem el deu per cent restant.  

Per tant, anem en la línia del que vostè plantejava, i això està acordat amb 

l’Associació de Municipis, amb la Federació de Municipis, amb les patronals també. 

I el que fem és avançar aquests diners perquè els ajuntaments no hagin d’avançar-

los ells.  

I pel que fa a si tenim un escenari [#05:38] estic convençut que hi haurà pressupost. 

Treballem perquè hi hagi pressupost, i, per tant, estic convençut que hi hagi 

pressupost. En el cas que el pressupost fos prorrogat, nosaltres garantim el 

finançament del zero a tres, tant pel que fa a totes les places com pel que fa a la 

gratuïtat de l’infantil 2. 

La presidenta 

Molt bé.  

Pregunta al Govern sobre el suport a les escoles que es veuen 

obligades a aplicar la sentència del 25% de castellà 

311-00054/13 

Anem a la següent pregunta al Govern per respondre oralment en comissió sobre el 

suport de les escoles que es veuen obligades a aplicar la sentència del vint-i-cinc 

per cent de castellà. Formula la pregunta al diputat Francesc Ten, del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Francesc Ten i Costa 

Moltes gràcies, presidenta. Diputades i diputats, conseller... Molt bon dia. Sí, 

nosaltres li fem aquesta pregunta; el tema és prou important. Jo gastaré tota la meva 

intervenció en un sol torn; em sembla que evitarem el pim-pam-pum dialèctic, perquè 

ens preocupa molt aquest aspecte i no som els únics.  

A la societat, a la ciutadania, a les entitats, a associacions preocupa molt i molt la 

situació que estem vivint. Aquesta situació en la qual tenim la sensació que hi ha 

una certa resignació o conformitat per part del Departament, a estar..., a no 

confrontar s’hi prou, a no fer accions pedagògiques, a no treballar els drets lingüístics 
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dels alumnes a rebre els ensenyaments en català al cent per cent, en aquells casos 

en els quals, doncs, s’està aplicant la sentència del vint-i-cinc per cent.  

Nosaltres creiem o ens agradaria que ens expliqués quin suport estan rebent, quines 

accions pedagògiques o quines accions organitzatives està fent el departament, si 

s’han reforçat plantilles en aquest sentit, si té algun projecte per treballar-ho més 

profundament. També, des del punt de vista de les vies legals, què s'ha fet i què 

s'haurà de continuar fent. Perquè insisteixo que és una qüestió en la qual els drets 

lingüístics dels alumnes a rebre ensenyament en català creiem que els hem els hem 

de defensar, i hem de defensar també aquells projectes lingüístics i aquells projectes 

educatius de les escoles en les quals la situació és de rebre els ensenyaments en 

català. 

També li volia preguntar, a més a més, quantes escoles tenim a Catalunya avui en 

aquesta situació. Si són set, tretze, trenta, vint-i-set… Hi ha diferents xifres. Ens 

agradaria saber quantes escoles són, quantes línies afecta, quants nens i nenes 

afecta. Quines xifres estan sota aquesta sentència del 25 per cent en català també. 

A quanta comunitat educativa i a quants professorats i a quants claustres estan 

afectant. 

Res més. Moltes gràcies, presidenta. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. 

És el torn ara per respondre i té la paraula el conseller d'Educació, senyor Cambray. 

El conseller d'Educació 

Bé, gràcies, presidenta. 

Gràcies, diputat Ten. Nosaltres el que hem fet amb el català és el que vam dir que 

faríem des del primer dia, que és, davant d'unes ingerències judicials, lluitar amb 

totes les nostres eines. I, per tant, el que hem fet és aturar aquesta ofensiva. Aquest 

curs, de fet, per primer cop, no hi ha aquest degoteig de centres d'haver d'aplicar el 

25 per cent, de centres nous on hem d'aplicar el 25 per cent de castellà en una aula. 

I això, aquest degoteig el veníem tenint amb la consellera Rigau, la consellera 

Meritxell Ruiz, la consellera Ponsatí i el conseller Bargalló. 
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Per tant, hem aturat una ofensiva i ho hem fet a través d'un nou marc legal. Un nou 

marc legal a través del Parlament, la llei del Parlament, que els agraeixo a tots els 

grups que li van donar suport, i després també a través d'un decret llei de govern 

que també es va convalidar al Parlament i que també agraeixo a tots els grups que 

hi van donar suport. Per tant, el que hem fet és, davant d'unes ingerències judicials, 

aturar l'ofensiva i, amb totes les nostres eines, a través de nous marcs legals, 

garantir que no s'incrementen aquest nombre d'aules on s'hagi d'aplicar el 25 per 

cent de castellà.  

Dit això, el que ens trobem ara és…, són vint-i-sis centres; són vint-i-sis escoles. Per 

tant, estem davant de vint-i-sis escoles. Que és una aula en aquella escola; no és a 

tota l'escola. En aules concretes, vint-i-sis aules del país, de vint-i-sis escoles, tenint 

en compte que tenim, entre escoles i instituts, 3.500 centres educatius al país. I, per 

tant, són vint-i-sis escoles que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que 

fa és canviar el seu propi criteri. El que fa és canviar el seu propi criteri i obliga a 

mantenir aquestes mesures cautelars en aquestes vint-i-sis escoles, que són vint-i-

sis aules. 

Hi han posicionaments de tribunals –si ho han anat seguint darrerament– diversos i 

diferents. El Tribunal de les Illes Balears s'ha pronunciat en contra del 25 per cent 

d'un idioma a l'aula, del castellà a l'aula, perquè perjudica l'interès general de la 

classe. Per tant, haurem de veure com es segueixen pronunciant els tribunals. El 

que fem nosaltres des del sistema educatiu de Catalunya és, per una banda, escut 

jurídic als centres educatius, protecció jurídica i legal als centres educatius, i, per 

altra banda, tal com sempre hem dit, estem en un moment on el que hem de ser 

capaços no només és de donar resposta a aquestes ingerències judicials, sinó, si 

em permeten, incrementar aquest ús del català als centres educatius. I això és el 

que fa temps que estem treballant i està començant a donar els seus resultats. 

La presidenta 

Gràcies, conseller. Anem estupendos. 

Pregunta al Govern sobre la universalització i el desplegament del 

curs Infantil 2 
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311-00056/13 

Seguim. La pregunta al Govern per respondre oralment en comissió sobre la 

universalització i el desplegament del curs Infantil 2, formulada per la diputada Anna 

Erra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Anna Erra i Solà 

Moltes gràcies, presidenta. 

Bon dia, conseller i tot el seu equip. Una de les prioritats per Junts és sobretot anar 

avançant –i esperem, doncs, que en el pressupost sigui així– anar avançant en 

aquest aproximar-nos al 6 per cent del PIB en educació, i sobretot també en un dels 

requisits que tots compartíem, que és en aquesta universalització i gratuïtat 

progressiva dels 0-3 anys. I, evidentment, aquest curs hem tingut aquesta bona 

notícia, que hem començat amb aquest P2 i per les bones notícies que ha contestat 

a la meva companya, tot aquest impacte inicial, que també va afectar tant pel que 

és la qüestió de lligar l'oferta i la demanda, com també en el que és la qüestió 

econòmica, sembla que això es pot anar corregint. 

Ara bé, hi ha una situació que potser encara ens preocupa i és anòmala, que és que 

vostès es van comprometre que hi hauria un pagament per a les escoles privades i 

d'iniciativa social, que era de 400 euros més, que se sumaven als 300 que se'ls hi 

donaven. És a dir, un total de 700 euros. Però, a dia d'avui, no tenen cap acord i a 

dia d'avui encara no han rebut res. Tot això provoca, evidentment, nerviosisme. Tot 

això provoca que se'ls hi diu que potser serà el curs…, no el curs que ve, l'any que 

ve, que ho cobraran, però fa que els centres ho hagin de mantenir-ho. I també fa que 

siguin els pares que ho hagin de pagar. Per això li volia demanar, conseller, quan té 

previst aquest pagament? Per què aquest endarreriment en aquestes escoles? 

La presidenta 

Gràcies, diputada. 

Per respondre, té la paraula el conseller Cambray. 

El conseller d'Educació 
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Bé, doncs, diputada Erra, en primer lloc, compartim l'objectiu d'anar avançant i 

incrementant el pressupost en matèria educativa i anar-nos aproximant, entre tots, 

amb nous pressupostos, al 6 per cent del PIB. 

I després, responent la pregunta concreta que vostè feia, ho deia abans, ho 

començava explicar abans. Per primera vegada, fem gratuïtat de l'escolarització de 

l’Infantil 2. Vol dir, com a les escoles, cobrir les despeses que cobrim a les famílies 

com a les escoles. A l'escola pública… Mapa d'escoles bressols: 42 del Departament 

d'Educació, 927 escoles bressols municipals i 747 privades. Llavors, nosaltres som 

conscients que el que fem és gratuïtat per l'escolarització. No fem encara 

universalitat, que després ens hi podem referir de com avancem plegats cap a la 

universalitat. 

Per tant, pel que fa a la gratuïtat de l’Infantil 2, el que hem fet és, tenint en compte 

que no hi ha universalitat, gratuïtat per a l'escolarització a les escoles bressols 

municipals públiques i incrementar aquest ajut a les famílies en les escoles privades. 

Hem passat de 300 euros a 250 perquè només és pagava les d'iniciativa social. Per 

tant, 300 euros a 250 escoles bressols privades, a 800 euros a les 742…, 747, 

disculpin. 800 euros a les 747, més 800 euros addicionals si aquesta família 

compleix els criteris de beques menjador.  

(La presidenta retira l’ús del micròfon al conseller d’Educació i aquest continua 

parlant uns moments.) 

Ai, i el… Responc després… Lo del pagament. Perdó, ara hi torno. 

La presidenta 

(La presidenta riu.) 

Per repreguntar, té la paraula la diputada Anna Erra. 

Anna Erra i Solà 

Sí, conseller, evidentment que nosaltres creiem que hem d'avançar –sí, que ja 

entenc que…– per la universalització. Nosaltres creiem que…, i sempre li hem 

demanat, que no vulguem fer ja tota l'etapa 0-3 anys, sinó que comencem a fiançar 

el que és el P2 i per això nosaltres creiem que tota aquella xarxa d'escoles que ens 
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han…, i en molts pobles i ciutats que ens han ajudat i que a vegades era l'única que 

han donat sortida al que són els infants que tenim en els 

 

Fitxer 27CE3 

nostres pobles i ciutats Ara se’ls ha de cuidar, i se’ls ha de cuidar, i cuidar amb un 

finançament just. Per això, tot i que creiem que nosaltres hem d’avançar cap a 

aquesta universalitat i demanaríem ja que pogués ser el més aviat possible, ens 

preocupa això, que encara no han rebut res. I que passa que els pares encara han 

de pagar tota la quota, els que van amb escoles d’iniciativa social, amb escoles 

privades, i que evidentment, això l’únic que provoca és que pares deixin d’anar a 

aquestes escoles, que els centres cada vegada tinguin menys personal, diguem-ne, 

de demanda, i que a la llarga provocarà el que ja passa, potser amb altres tipus 

d’escoles, que fins i tot els porti cap al tancament.  

Llavors, jo els demanaria, doncs, que es comprometin ja, o si més no, que els passin 

l’acord que ja cobraran, perquè sinó és la situació que a aquestes alçades és 

inaguantable.  

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. És el torn ara del conseller. 

El conseller d’Educació 

Sí. Disculpi, que li volia respondre abans per després referir-me al seu torn 

d’universalitat. Per tant, vaig a respondre primer el tema del pagament. Les escoles, 

les patronals de les privades tenen l’acord signat, perquè van signar un acord amb 

les quanties econòmiques que feien referència a aquest curs escolar. Per tant, 

l’acord està signat amb el conseller i amb les tres patronals de les privades. Ara bé, 

és ben cert que encara no han rebut l’ingrés. Per què no han rebut l’ingrés? I això 

ens hi trobem també amb altres partides, sobretot, que fan referència a la 

concertada. Perquè a nivell d’intervenció s’ha de fer a través de convocatòries, i el 

que farem ara és aquesta, com estem fent ja aquesta convocatòria de subvencions, 

però, té els seus terminis de resolució.  
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I després, permetin-me que faci una reflexió sobre la universalitat. Ara, també abans 

d’acabar l’any, hi haurà una convocatòria de creació de places, que també ens hauria 

agradat treure abans, però aquesta…, aquests fons europeus passen via Madrid, i 

llavors els terminis de definició dels objectius, dels criteris, se van endarrerint, es van 

endarrerint, perquè no depenen només de nosaltres. I llavors el que farem serà al 

més aviat possible, abans d’acabar l’any, treure aquesta convocatòria, i aquesta 

convocatòria el que farà serà que tots els ajuntaments que creïn places noves, que 

hi ha uns 10.000 euros per plaça, tots els ajuntaments que quedin aquestes places 

noves tindran –cinc segons, disculpin–, tindran accés a aquesta convocatòria de 

subvencions, i durant els propers tres anys se’ls demanaran aquesta quantia i el 

Departament el que farà és, a partir d’ara, un cop hagin ofertat aquestes places, el 

que farà serà cobrir aquest finançament de cada plaça, com ve fent fins ara.  

Disculpi, eh, presidenta. 

La presidenta 

Sí, sí, sí, perquè s’ha passat ja…, ha passat del temps.  

Pregunta al Govern sobre les mesures previstes pel Departament 

d’Educació per a la millora del calendari i l’assignació de places 

de formació professional el 2023 

311-00065/13 

Anem per la… Seguim per la propera pregunta al Govern a respondre oralment en 

comissió sobre les mesures previstes pel Departament d’Educació per a la millora 

del calendari i l’assignació de places de formació professional 2023. Formula la 

pregunta el diputat Manuel Acosta, del grup parlamentari de VOX. 

Manuel Jesús Acosta Elías 

Sí, moltes gràcies, presidenta. Gracias al senyor conseller i el director general de 

Formació Professional por su presencia.  

Quería formular la siguiente pregunta, aunque ya sé que después tenemos como 

una especie de monográfico alrededor de la formación profesional. En materia, 

concretamente, de formación profesional, ¿qué recursos destinará la Conselleria 
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d’Educació… (cau un got d’aigua a terra). Paro, paro, si, si. Le he impresionado, le 

he impresionado con la pregunta. 

(Remor de veus.)  

El conseller d’Educació 

Perdoni, eh, presidenta. 

La presidenta 

He parat el temps. 

Manuel Jesús Acosta Elías 

Bé.  

Como decía, en materia de Formación Profesional, ¿qué recursos destinará la 

Conselleria d’Educació en los presupuestos del año 23 para mejorar la gestión del 

calendario de matrículas y de asignación de plazas, para paliar la elevada tasa de 

abandono escolar y aumentar los recursos para alumnos con necesidades 

educativas de soporte educativo? Son, en realidad, tres preguntas en una, me 

gustaría conocer la respuesta al respecto.  

Gracias. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. Té la paraula ara el conseller.  

El conseller d’Educació 

Després tenim la compareixença, i per tant, els temes de formació professional els 

detallarem, tindrem l’oportunitat de compartir-los de forma més…, més àmplia.  

Però en tot cas, responent directament a la pregunta que fa, per lluitar contra 

l’abandonament i contra el fracàs escolar havíem de fer les coses diferents de com 

les fèiem fins ara. I la mesura principal, la novetat principal és que l’alumnat de quart 

d’ESO tingués garantida, a través d’un procés de continuïtat, tingués garantida la 

plaça al cicle formatiu que sol·licita. I això ha passat en un 97’5 per cent dels casos, 

quan fins ara passàvem a un seixanta, seixanta-cinc per cent. Per tant, una mesura 

contra el fracàs escolar és aquesta continuïtat d’estudis des de quart d’ESO a cicles 
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formatius de grau mitjà, i per primer cop s’ha pogut garantir, canviant el procediment, 

que l’alumnat tingui aquest accés a la plaça sol·licitada al cicle formatiu de grau mitjà. 

La presidenta 

Gràcies, conseller. Per repreguntar té la paraula el senyor Manuel Acosta. 

Manuel Jesús Acosta Elías 

Gracias por su respuesta. Es una declaración de intenciones. Es una realidad que 

nos ha comentado en repetidas ocasiones en este último curso, pero evidentemente, 

hasta que no veamos los resultados, pues no podremos darle mayor credibilidad.  

En realidad, la realidad es que la falta de previsión y la nefasta gestión del 

Departament d’Educació de la Generalitat provocó el curso pasado un grave 

desequilibrio entre la oferta de plazas públicas de Formación Profesional y la 

demanda. Des del mes de julio del 21 diversos medios de comunicación denunciaron 

la previsible falta de plazas de Formación Profesional para el siguiente curso escolar. 

Sin embargo, el inicio del mes de septiembre vino marcado por un titular: Veinticuatro 

mil catalanes se iban a quedar sin plaza de Formación Profesional. Tras este 

desastre, el Departament d’Educació tuvo que improvisar, ampliar el periodo de 

matriculación en septiembre, aumentar la sobreratio en 433 grupos y derivar 

alumnado al Institut Obert de Catalunya.  

El curso 22-23 tampoco ha mejorado. Cinco mil alumnos han tenido que esperar 

hasta el 21 de septiembre para su asignación de plaza por culpa del fallo en el 

sistema de volcado de notas y de asignaciones en julio, y en espera de que se 

ajustase la demanda tras las bajas y las vacantes. Y todo ello a costa de empezar 

el curso un mes más tarde en detrimento de aprendizaje riguroso de los alumnos y 

de haber ayudado como nunca al abandono escolar.  

Concretamente, muchas familias han tenido que pasar un calvario de incertidumbre, 

ya que a sus hijos no se les asignó plaza durante la primera matriculación, 

provocando que 10.000, hasta 10.000 jóvenes hayan engrosado las filas del 

abandono escolar.  

Bien, muchas gracias. 

La presidenta 
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Gràcies, diputat. Per respondre té la paraula al conseller. 

El conseller d’Educació 

Bé, deia, després ens referim amb més amplitud amb els temes de formació 

professional. Però en tot cas, vostè diu que és una declaració d’intencions. En 

absolut és una declaració d’intencions. Jo li dic que un 97,5% de l’alumnat de quart 

d’ESO ha entrat a la plaça que ha sol·licitat de cicle formatiu de grau mitjà; no és 

una declaració d’intencions, això ha passat aquest curs 22-23, per tant, això ha 

passat fa dos mesos. Per tant, és una realitat que fins ara estàvem 30 punts per sota 

de l’accés de l’alumnat de quart d’ESO a cicles formatius de grau mitjà. I això ho 

hem fet fent un seguiment d’alumne a alumne. 

I després m’hi referiré de forma més àmplia, també amb el suport avui del director 

general de Formació Professional. Aquí hem de…, ara ja actualment hi han 13.000 

vacants a la Formació Professional, 13.000. Per tant, aquí el que hem de fer és 

realment dir-nos les coses tal com són, i no estem davant tant d'un problema de 

vacants, sinó que estem davant d'un repte de reordenar l'oferta. 

La presidenta 

Perdó.  

Pregunta al Govern sobre el diàleg amb la comunitat educativa. 

311-00061/13 

Seguim amb la pregunta oral per respondre el Govern en comissió sobre el diàleg 

de la comunitat educativa, i formula la pregunta a la diputada Nogay Ndiaye, del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular – Un nou Cicle per Guanyar. 

Nogay Ndiaye i Mir 

Moltes gràcies, presidenta. Senyor conseller, com es troba..., en quin punt es troben 

les negociacions i el diàleg amb la comunitat educativa i amb la resta de sindicats? 

La presidenta  

Té la paraula el conseller. 

El conseller d’Educació 
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Diputada Ndiaye, el que estem fent, com sempre hem fet des del primer dia, és 

parlar, acordar amb els sindicats. Vam arribar ja a un acord el passat 1 de setembre, 

que el que fa és reduir l'horari lectiu a partir del proper 1 de gener del 2023. Un acord 

amb tots els representants dels treballadors de la mesa sindical que no es produïa 

des de fa més de vint anys. Des de fa més de vint anys, el Departament d'Educació 

no havia... Els darrers vint anys no s'havia signat cap acord amb tots els 

representants de la mesa sindical. Per tant, ja vam arribar a un acord amb els 

sindicats que revertia més del 75 per cent de tota la demanda econòmica, de les 

retallades, que estaven amb les diferents peticions dels representants dels 

treballadors. I ara el que estem fent és: seguim fent propostes per tal d'anar 

calendaritzant la resta d'actuacions. 

La presidenta 

Gràcies, conseller. Per repreguntar, te la paraula la senyora Ndiaye.  

Nogay Ndiaye i Mir 

Gràcies presidenta. Senyor conseller, sap quin altre aspecte no s'havia produït en 

els darrers vint anys? Unes mobilitzacions com les que vam tenir el curs passat en 

l'àmbit educatiu. Unes mobilitzacions de milers de docents i personal de la comunitat 

educativa, que van sortir al carrer i que van aconseguir revertir algunes de les 

retallades, gràcies a aquesta força col·lectiva i aquestes reivindicacions de tota la 

comunitat educativa.  

Vostè, com bé ha dit, va arribar a un acord amb sindicats el dia 1 de setembre. Va 

arribar a un acord amb sindicats el dia 1 de setembre per evitar que el curs tornés a 

començar amb mobilitzacions, i l'acord va ser reduir aquesta hora lectiva, que fa més 

de deu anys que venia sent una reivindicació dels sindicats, a partir de l'1 de gener. 

Un retorn d'aquesta hora lectiva que no sabem encara com es garantirà a molts 

centres. Per què? Perquè les dotacions a cadascun dels centres ja ha estat aprovada 

i ja ha estat calculada, i s'ha demostrat que hi ha molts centres que no tenen la 

dotació de professorat necessària per a poder reduir aquesta hora lectiva a tot el 

professorat. I sap què tenim les persones que estem vinculades a la comunitat 

educativa i la majoria de sindicats, així com la majoria del personal docent? Correus 

de les direccions preguntant quants d'aquests docents no voldran reduir-se aquesta 
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hora lectiva, perquè les dotacions no són suficients i no hi ha per a tothom. I, per 

tant, qui voluntàriament no voldrà reduir-se aquesta hora lectiva?  

I, si volen, els podem fer arribar aquests correus, perquè en tenim més d'un centenar 

–en tenim més d'un centenar– de les direccions que han fet arribar aquests correus 

al professorat. I els drets laborals no són subjectes de negociació amb les direccions 

o no és un aspecte voluntari. Són drets laborals que s'han de garantir, i el que no 

podem permetre és que no s'hagi dotat els equips docents del professorat necessari 

per a garantir aquest retorn.  

I respecte a la seva gran victòria del Departament, aquesta entrada de 3.566 

professionals, que són els que garantiran aquest retorn de l'hora lectiva. Creiem que 

hauria d'aturar la seva campanya de màrqueting, perquè juntament amb aquesta 

afirmació, hem sentit com afirma que es reduirà la ràtio a deu alumnes per aula. I 

això és evident que no és cert –no és cert. Continuem tenint aules d'educació 

secundària i d'FP per sobre dels trenta, senyor conseller, i, per tant, sigui prudent... 

La presidenta 

Se li ha acabat el temps, diputada. 

Nogay Ndiaye i Mir 

...i coherent amb les seves afirmacions. 

La presidenta 

Té la paraula per respondre el conseller. 

El conseller d’Educació 

Bé, doncs sí. Gràcies, diputada Ndiaye. A veure, vostè feia referència a les 

mobilitzacions. Sempre que hi ha canvis al sistema educatiu, hi han mobilitzacions 

Sempre. Sempre que hi han canvis substancials i rellevants. Quan es va posar la 

sisena hora a l'escola pública, hi va haver mobilitzacions, moltíssimes mobilitzacions, 

molt semblants a les del darrer any, i era perquè posàvem la sisena hora a l'escola 

pública. Amb la Llei d'Educació de Catalunya també van haver-hi moltíssimes 

mobilitzacions en contra d'una llei que ara, passats uns anys, tots estem d'acord que 
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és una molt bona llei, i fins i tot ens quedem curts a l'hora de desplegar-la en alguns 

dels seus aspectes.  

Dit això, nosaltres el que hem fet és arribar a un acord que el que fa és incorporar 

3.566 mestres i professorat al sistema educatiu a partir de l'1 de gener del 23, mai 

com fins ara. Li explico, li trasllado el que deia vostè, eh? O sigui, mai com fins ara, 

i aquestes són afirmacions objectives, eh?, són reals, no tenen marge d'interpretació: 

mai com fins ara hi haurà hagut tants mestres i professors al sistema educatiu, i no 

és l'any que tenim més alumnes; mai com fins ara hi haurà hagut més places 

públiques al sistema educatiu; i mai com fins ara la relació número d'alumnes per 

mestre, és la més baixa de la història. Però és que això és real, no és interpretable. 

I aquests 9,8 de número d'infants per mestre és la que tenim actualment a les aules 

catalanes.  

I, per tant, el que hem fet és, de cara a la reducció d'aquesta hora lectiva, és acordar-

ho, ho hem acordat amb les direccions. No hi ha cap, no és veritat que hi hagi cap 

mancança de cap dotació, al contrari, eren 3.500, les hem incrementat a 3.566, i tots 

els centres saben a partir d'ara, i ho hem fet amb ells, acordar com desplegarem 

aquesta reducció horària... 

La presidenta 

Se li ha acabat el temps, conseller. 

El conseller d’Educació 

...a partir del 1 de gener. Gràcies. 

La presidenta 

Seguim per la pregunta... 

Pregunta al Govern sobre si existeix un pla que elimini en un 

termini raonable els mòduls prefabricats dels centres escolars. 

311-00067/13 

 al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix un pla que elimini en 

un termini raonable els mòduls prefabricats dels centres escolars. I formula la 

pregunta el diputat Natxo Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
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Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, presidenta. Senyor conseller Cambray, la veritat és que el problema dels 

barracons jo crec que és el principal problema estructural de l'educació a la nostra 

comunitat. I a mi em fa l'efecte, el nostre grup considera que des del Departament 

no s'estan posant tots els recursos per intentar pal·liar aquest problema i per fer front 

a una situació que afecta a centenars, a milers d'alumnes a la nostra comunitat, i 

que al final perjudica, lògicament, el seu benestar en l'àmbit educatiu. Sé que no és 

l'única variable que afecta a l'educació dels nens, però és evident que hi ha nens a 

Catalunya que han passat tota la seva vida acadèmica estudiant en barracons. Avui 

en aquesta seu, tenim representants de l'Escola Mediterrània de Viladecans, que és 

un cas paradigmàtic de fins a quin punt s'ha menystingut aquest problema a tot 

Catalunya 

 

Fitxer 27CE4 

i jo crec que és evident que hi ha per part de la conselleria un problema de falta de 

planificació i d'una equivocada priorització de recursos, malbaratant ingents recursos 

públics en qüestions que no són fonamentals. Aquesta ho és, senyor conseller, i 

hauria de ser una prioritat per a la seva conselleria. M'agradaria saber fins a quin 

punt tenen vostès pensat fer front a aquesta realitat. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. Té la paraula el conseller. 

El conseller d'Educació 

Diputat Martín Blanco, coincidim amb algunes de les afirmacions que vostè feia. De 

fet, tenim aquest pla de retirada dels mòduls. Els mòduls, per primera vegada aquest 

curs, hem baixat de mil. No ens conformem, eh?, no és una xifra que ens agradi, 

però per primera vegada hem baixat de mil, cosa que els darrers quinze anys no és 

baixava de mil mòduls prefabricats al sistema educatiu català. Llavors, el que fem 

és..., a base d'un pla de construccions, hi ha un setanta per cent d'aquests mòduls 

que han d'acabar amb una construcció i un trenta per cent d'aquests mòduls que no 

són estructurals i, per tant, donen resposta a necessitats d'escolarització acotades 
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en el temps, per tant, faran el seu ús i després seran retirats. Aquest setanta per 

cent que acaba en construcció el que fem és, a mesura que és possible –ara hem 

acordat, el mes d'octubre, un pla de construccions de vint-i-un centres nous–, doncs 

anar dotant econòmicament les construccions d'aquests centres per tal d'acabar 

amb edificis nous. De fet, l'Escola Mediterrània, l'institut escola, és un molt bon 

exemple, que és una dotació econòmica que es va fer a l'anterior pla de 

Construccions, i, per tant, doncs el que fem és dotar de partida econòmica per fer 

aquesta nova construcció i, a partir d'aquí, amb Infracat, s'engeguen tots els terminis 

per a la construcció. 

La presidenta 

Per repreguntar, té la paraula el senyor Nacho Martín Blanco. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, conseller. La veritat és que el compromís, després dels incompliments 

reiterats de les successives conselleries –i no és una cosa privativa d'aquest Govern 

sinó dels anteriors–, doncs, si més no, doncs genera uns certs dubtes. En tot cas, jo 

celebro que vostè em doni aquesta resposta. Espero que realment, i nosaltres en 

farem un seguiment perquè, efectivament, això tingui una continuïtat, això tingui una 

plasmació en la vida pública de la nostra comunitat i, sobretot, que tingui un 

recorregut per al conjunt del nostre alumnat. Crec que a Catalunya tenim prou 

recursos en molts sentits com per tenir unes estructures educatives, uns edificis 

educatius molt més dignes en la majoria de casos, i, per tant, crec que hauríem de 

ser referents al conjunt d'Espanya precisament en la qualitat educativa en totes les 

seves dimensions, també en l'estructural. I per això deia que no es pot convertir en 

una solució estructural una solució que havia de ser transitòria i que hauria de ser 

sempre, en tot cas, accidental. Jo li demano, li exigeixo –des del respecte, per 

descomptat, conseller– que això sigui una prioritat per a la seva conselleria i per al 

seu Govern en els pròxims anys. 

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. És el torn ara del conseller. 
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El conseller d'Educació 

Doncs sí, l’hi deia, eh?, coincidim plenament amb l'objectiu d'anar retirant aquests 

mòduls prefabricats a mesura que anem fent construccions. I l'exemple que ve de 

l'Institut Escola Mediterrània, de Viladecans –que aquí tenim el Rubén i l'Enric–, és 

un bon exemple. Tenim centres en mòduls durant molt de temps; en la mesura que 

podem, de seguida que podem, doncs fem dotació econòmica per fer la construcció. 

Això és el que hem fet, hi insisteixo, aquest mes d'octubre també amb vint-i-un 

centres educatius. No tots són de retirada de mòduls, eh?: n'hi ha alguns que són 

perquè tenen patologies estructurals, n'hi ha d'altres que..., però, en bona part, 

també redueixen els mòduls. 

I permetin-me, abans d'acabar, una reflexió del tema dels mòduls, eh? Sí que és 

important... Aquí tampoc no podem perdre de vista que els mòduls dels darrers anys, 

el que sí que podem afirmar..., de fet, tots els mòduls, eh?, reuneixen les condicions, 

com totes les escoles reuneixen les condicions, però n'hi ha algunes que estan millor 

i d'altres que no ho estan tant. Els mòduls dels darrers anys són equipaments 

educatius que els centres sempre ens diuen «no ens els retireu, no ens els reitereu» 

quan els hem de retirar, perquè s'hi troben molt bé. 

Llavors, què ha passat també els darrers els darrers dos, tres cursos? U, no hem 

retirat mòduls en pandèmia perquè el que havíem de fer és espaiar-nos per la covid; 

per tant, no hem retornat mòduls en epidèmia. Dos, la reducció de ràtios a infantil 3 

el que ha significat és que tenim més grups nous d’infantil 3, i, per tant, no hem retirat 

mòduls a les escoles on n'hi havien de cara a aquesta reducció de ràtios. I tres, 

tampoc retirem mòduls als instituts on creiem que hem de poder créixer també amb 

oferta de formació professional, no perquè la formació professional es faci als 

mòduls, que es fa a l'ESO, però, si tenim més espais..., una de les dificultats de 

creixement de la formació professional és disposar de suficients espais. I, per tant, 

aquests tres elements... 

La presidenta 

Se li ha acabat el temps, conseller. 

El conseller d'Educació 
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...doncs fan que aquesta reducció també es vagi atenuant i no avanci amb la velocitat 

que ens agradaria. 

I gràcies, i disculpes. 

La presidenta 

Abans d'anar al tercer punt, i quart, de l'ordre del dia, em permetran un minut per 

parlar amb els compareixents. Un segon, eh?  

(Pausa llarga.) 

Molt bé. Reprenem, doncs, una altra vegada. 

Sessions informatives i compareixença 

355-00089/13, 355-00090/13 i 357-00823/13 

Anem pel punt tercer i quart de l'ordre del dia. Són les sessions informatives de la 

Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la situació de formació 

professional i sobre la preinscripció i la planificació de l'oferta formativa de formació 

professional. També el punt cinquè, que és la compareixença del director general de 

Formació Professional davant de la Comissió d'Educació per informar sobre l'inici 

del curs 2022-2023. Aprofito per donar la benvinguda a tots dos, que em sembla que 

a l'inici no ho he fet, perquè m'he despistat, i, per tant, benvinguts a la comissió. 

Tindran un temps d'una hora els dos compareixents, de forma conjunta, i els grups 

parlamentaris podran respondre, la primera pregunta o preguntes, amb un temps de 

deu minuts; seguidament, tindrem trenta minuts una altra vegada perquè puguin 

respondre de forma conjunta i dos minuts per a cada diputat, diputada. Per tant, 

sense més, dono la paraula... Primer parlarà el conseller? Sí? (Pausa.) Doncs dono 

la paraula al conseller d'Educació, senyor Cambray. 

El conseller d'Educació 

Bé; doncs gràcies, presidenta. Torno a saludar-los, tot i que estàvem ja amb 

preguntes orals i, per tant, ja portem una estona junts. Torno a saludar-los. Un plaer 

estar aquí per parlar de la formació professional, i, a més, avui fer-ho amb el director 

general de Formació Professional. I, per tant, tal com deia la presidenta, el que farem 

serà repartir-nos aquesta hora. També aprofito, ja que entrem en l'àmbit de la 
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formació professional, per saludar el meu equip, però especialment també el Fabian 

Mohedano com a president de l'Agència de Formació Professional de Catalunya. 

Deia, ens distribuirem aquesta intervenció, jo faré la primera mitja hora més o 

menys... El temps ara sí que el vaig aquí, perfecte, val, fantàstic. Jo faré la primera 

mitja hora més o menys i després el director general farà la segona part de la 

intervenció. 

Ens fa molta... hem posat molta... Sempre posem ganes i il·lusió en el que fem, eh?, 

però, sobretot, en aquesta compareixença el que tractarem és que el que avui us 

expliquem i us traslladem sigui el més clar possible. Sempre ho intentem, eh?, però 

avui ho farem acompanyats també de suport audiovisuals i presentant eines noves 

que fins ara no teníem. Presentarem el mapa de la formació professional de les 

vacants que fins aquest curs no s'ha posat en marxa, de fet, s'ha posat en marxa a 

partir del setembre. 

I després també presentarem i els explicarem una mica com fem el seguiment que 

els hi dic jo... Quan faig aquestes afirmacions que hi ha tretze mil places vacants i 

no estem tant davant d'un problema de vacant de places, sinó de reordenar l'oferta, 

veuran vostès com anem fent el seguiment alumne a alumne i d'on surten aquestes 

dades, eh? Per tant, avui sobretot esperem, sempre ho esperem, però avui sobretot 

esperem que aquesta compareixença els sigui útil. 

Jo faig una introducció d'alguns dels temes, alguns ja els sabem, però a l'hora 

d'emmarcar-los té sentit fer-ho d'una forma també global. Primer, un element d'on 

venim, que és una molt bona notícia. També hem de ser capaços de donar resposta 

a aquest èxit de la formació professional i hem de ser capaços de donar-hi resposta 

prenent decisions. I això és el que hem dit des del primer dia. 

Per què aquest èxit de la formació professional? Perquè cada cop tenim més 

demanda de la formació professional com a primera opció. Cada cop tenim més 

demanda de la formació professional com a primera opció i, per tant, doncs, és una 

molt bona notícia. 

De fet, la darrer enquesta del CEO deia que el cinquanta-vuit per cent dels 

enquestats consideraven que amb els estudis de formació professional de grau 

superior és més fàcil trobar feina que amb els estudis universitaris. Aquí la dada 
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rellevant no és tant el que pensen els enquestats, sinó el que realment acaba 

passant. I el que acaba passant realment és que la gran majoria d'alumnat amb 

percentatges altíssims de formació professional de grau superior té incorporació 

immediata al món del treball. 

Vam arribar al Departament d'Educació... Com a conseller vaig arribar al 

Departament d'Educació fa un any i mig i vaig entendre que la formació professional, 

bé, vaig fer aquella afirmació, que l’aniré repetint al llarg de la legislatura, que és que 

aquesta serà –i esperem que a l'acabar la legislatura tots hi estiguem d'acord que 

ho hem aconseguit– la legislatura de l'impuls de la formació professional. 

Em vaig trobar amb dos elements que entenia que havíem de canviar com a 

Departament d'Educació i que havíem de millorar. Un dels elements és les places, 

l'oferta de places. Hem tingut, afortunadament, deia, un increment de sol·licituds i, 

per tant, havíem de ser capaços de donar resposta a aquesta oferta de places. 

Aquesta oferta de places que també, per primer cop, havíem de dissenyar i portar a 

terme de forma integrada amb el Departament d'Empresa i Treball i amb l'Agència. 

I això no és menor, és molt rellevant. Dades objectives, el que deia abans, eh? 

Sempre que dic dades objectives vol dir que quan dones dades pots opinar sobre 

les dades, però no, en tot cas, sobre si les dades responen a la realitat o no, perquè 

és el que hi ha, eh?, no són interpretables en aquest sentit. 

S'ha incrementat un trenta-quatre per cent l'oferta integrada de la formació 

professional, un trenta-quatre per cent, eh?, aquest curs 2022-23. Però aquesta seria 

tota l'oferta integral de la formació professional on hi hauria els títols propis del 

Departament d'Educació, els títols dels certificats de professionalitat, formació 

contínua i els títols de formació ocupacional. 

Dos. El Departament d'Educació ha incrementat aquesta oferta aquest curs 2022-23 

més que els darrers cinc anys junts, i els darrers dos cursos ho hem incrementat 

més que els darrers dotze anys. Per primera vegada s'han anat demanant informes 

sistematitzats... És l'inici d'un camí i això ho anirem millorant, però per primera 

vegada s'han anat demanant aquests informes a les organitzacions municipalistes i 

a les organitzacions patronals i sindicats més representatius arreu del territori. S'ha 

descentralitzat aquesta captació d'informació a l'hora de definir millor aquesta oferta. 
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També hem incrementat els darrers dos cursos els màsters de formació professional. 

S'han implantat cursos d'especialització entre cinc-centes i set-centes hores. I al final 

del camí del procés ordinari ens trobem –el que els deia a l'inici, abans, responent a 

la pregunta oral– amb que tenim actualment tretze mil vacants. Això ens ha de fer 

pensar molt, eh? Tenim tretze mil vacants, 6.166 vacants a cicles formatius de grau 

mitjà i 7.526 vacants a cicles formatius de grau superior. 

Això és el que avui, deia, ens ve molt de gust compartir amb vostès i explicar-los una 

mica com fem el seguiment alumne a alumne i com tenim el mapa d'aquestes 

vacants. 

Un dels àmbits... Vaig dient alguns dels àmbits de la formació professional que estem 

millorant en el present i després també em referiré –abans d'acabar la intervenció–, 

dins d’aquest seguiment de la millora de la formació professional, dins d'aquesta 

afirmació que aquesta és la legislatura de la formació professional a un parell de 

novetats per al curs vinent. 

Dins del que estem treballant, també hem iniciat un camí amb una aposta claríssima 

per l'orientació. Entenem que aquest és un punt feble del sistema educatiu pel que 

fa a la formació professional. No treballem prou bé l'orientació i ho afirmo d'aquesta 

manera i, per tant, estem fent els passos perquè aquesta afirmació la puguem anar 

canviant el més aviat possible. 

Pel que fa a aquesta orientació, properament tindrem un decret d'orientació. Estem 

treballant un decret d'orientació de cara a estructurar, sentar les bases. Els decrets 

ens acostumen a servir per assentar les bases i estructurar el que volem que passi 

al sistema educatiu i el que garantim que no passi d'una altra manera que el que 

tenim explicitat en els decrets. Els decrets, bàsicament, fan aquesta estructura. 

Ens trobem també a la recta final del protocol d'orientació professional, que 

aprovarem fruit de la concertació durant dos anys amb els agents i els sindicats a la 

propera Comissió rectora del Sistema FPCAT i que facilitarà també aquesta 

metodologia per al conjunt d'agents orientadors del país. 

Volem anar més enllà, però fins ara, fins a aquest curs teníem sis orientadors a la 

formació professional, ara hem passat a trenta-quatre. Per tant, en tenim suficient? 

No. Però hem passat d'un curs de sis a trenta-quatre. 
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I després també estem dissenyant i hem començat a implementar aquest pla dirigit 

als docents amb relació a l'orientació educativa i l'acció tutorial a través del programa 

OrientaFP, que el que volem bàsicament és adaptar-nos a les actituds i aptituds dels 

nostres joves, ajustar també les seves necessitats en aquesta oferta-demanda. 

Jo diria que sí que ho havia compartit en seu parlamentària. Ens trobem amb 

situacions que no ens agraden gens, ens trobem amb situacions de cicles... 

Perdoneu, perdoneu, és que em molesta. Disculpeu, me desconcentro. Disculpeu. 

Ens trobem amb... On estava? Exacte, gràcies. Ens trobem amb una situació que 
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que hem de donar-li la volta al més aviat possible, que és que hi han alguns cicles 

formatius que tenen molta demanda del mercat laboral i amb places vacants. Aquí 

el que nosaltres entenem és que hem d’acompanyar millor l’alumnat per tal que es 

cursin aquests estudis de cicles formatius. Després també s’hi pot referir el director 

general.  

I el que deia, aquesta oferta i aquesta orientació, sobretot integrada, de l’oferta de 

formació professional. També com a inici d’un camí. És la primera vegada que tenim 

una oficina física presencial, que la tenim a la ciutat de Barcelona, d’orientació 

integrada integral de la formació professional.  

I vaig a les novetats. Aquestes serien el que hem fet aquest any. Què hem fet aquest 

any? No, abans de les novetats, disculpeu. Coses rellevants d’aquest curs. Deia 

incrementar l’oferta i avaluar les vacants, després ens hi pararem més estona. L’altra 

cosa que hem fet, que també començava a respondre la pregunta oral, és garantir 

que l’alumnat de quart d’ESO, de cara a lluitar contra el fracàs escolar, tingui aquesta 

continuïtat educativa als cicles formatius de grau mitjà que ha sol·licitat. I això ho 



Comissió d’Educació 

Sessió núm. 27 / 21 de novembre de 2022 

 

33 

hem aconseguit, perquè el 97,5% ha tingut plaça al final del procés a l’opció 

sol·licitada. Que tingui plaça a l’opció sol·licitada vol dir que tenen plaça. De vegades 

molts alumnes fan només una única sol·licitud; de vegades molts alumnes fan una 

sol·licitud que vol dir aquell institut, en aquell torn i amb aquella població i, per tant, 

no és fàcil o no és immediat acabar quadrant aquesta oferta i demanda. 

Però entenem que així com som conscients, i això també, aquest missatge, els hi 

vaig traslladar. El que no podem pretendre, sobretot al grau superior, és que tot 

l’alumnat tingui, com no ho fem a la universitat, com no ho fem a la universitat, tot 

l’alumnat no pot tenir plaça al cicle que sol·licita, sobretot al grau superior, perquè 

no és possible. Però sí que ens hem d’adaptar que aquesta oferta sobretot doni 

resposta al mercat laboral.  

Deia pel curs vinent un parell de novetats i, per tant, faré referència ara a aquestes 

novetats. Primera novetat, els dèiem això, amb els graus amb l’accés dels quarts 

d’ESOs als cicles formatius de grau superior, una mica en la línia del plantejament 

que els deia, és la primera vegada que ho fem. Quan fas una cosa per primera 

vegada, ningú neix ensenyat. Quan fas una cosa per primera vegada, el que has de 

fer és aprendre del que has fet i millorar-lo tal com faci falta.  

I, per tant, de cara al curs vinent, i aquesta és una novetat que avui aprofito aquí en 

seu parlamentària per compartir amb tots vostès i també neix d’un acord amb els 

centres de formació d’adults del país, de cara al curs vinent el que farem és 

incorporar tot l’alumnat de quart d’ESO que estudiï presencialment aquest quart 

d’ESO, l’incorporarem amb aquesta prioritat d’accés als cicles formatius de grau 

mitjà. Per tant, de cara al curs vinent, tot l’alumnat que està cursant presencialment 

a escola d’adults el quart d’ESO tindrà el curs 23-24 aquesta prioritat també en 

l’accés als cicles formatius de grau mitjà. És una demanda que se’ns va fer des del 

primer dia, també per part d’alguns grups parlamentaris que aquí estan presents. 

Entenem que és del tot raonable i, per tant, de cara al curs vinent li donarem 

resposta. 

Dit això, perquè es facin una idea també de l’impacte que ha tingut aquest alumnat 

de quart de cicles formatius que ho feien a través de formació d’adults, a l’accés als 

cicles formatiu de grau mitjà. Són 412 al país, 412 infants. Hi han, d’aquests 412 que 
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han demanat cicles formatius de grau mitjà, 310 –també per veure com ho fem– 310, 

tot i no tenir prioritat, han accedit al cicle formatiu que han sol·licitat. Però és ben cert 

que aquest percentatge és inferior al que aconseguirem el curs vinent, quan tindran 

prioritat.  

I abans de la segona novetat, deixin-me que faci un parell de reflexions més perquè 

anem bé de temps. Formació professional dual fem un estat de..., perquè també 

parlem molt de la formació professional dual, parlem molt de l’aposta que ha de fer 

el departament amb la formació professional dual. I jo el que sempre dic és que per 

compartir cap a on anem, el primer que hem de fer també és tenir molt clar on estem. 

I, per tant, els explico on estem en formació professional dual.  

Nosaltres hem apostat des de l’inici a Catalunya per la formació professional dual. 

Tenim un vint-i-u per cent de l’alumnat de formació professional en formació 

professional dual. Aquestes xifres i aquesta evolució ha anat creixent de forma molt 

important els darrers anys. Només una referència. No és que ens satisfaci o no és 

que ens consoli comparar-nos amb els que no ho fan tan bé, però en tot cas, a 

vegades també pot servir de referència. La formació dual a l’Estat espanyol, al 

territori de l’Estat espanyol que no és Catalunya, hi ha un quatre per cent de formació 

professional dual; a Catalunya estem al vint-i-u per cent.  

Per tant, seguirem fent aquest camí de la formació professional dual. A més, 

nosaltres a Catalunya tenim en compte que hi ha alumnat matriculat que fa dual 

mitjançant un contracte d’aprenentatge o una beca salari, no només l’alumnat 

matriculat en formació professional dual, sinó el que realment està a dia d’avui amb 

aquest contracte d’aprenentatge o amb aquesta beca salari. Tenim unes 35.000 ja 

empreses registrades com a col·laboradores en el sistema FPCat. Sabeu que la 

formació dual anirà endavant amb la velocitat que siguem capaços de crear aquestes 

sinèrgies amb les empreses. I també hem duplicat, també per donar-hi recolzament, 

hem duplicat el nombre de prospectors de formació professional dual, que fins ara 

al sistema en teníem deu i ara tenim vint professionals que el que fan és només 

aquesta important feina.  

Impulsem la formació professional dual, també a través del Departament d’Empresa 

i Treball, en un contracte de formació en alternança, amb un pressupost de 25 
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milions d’euros, que són 8 milions més de l’anterior convocatòria. Això vol dir una 

dual amb una metodologia transversal per a tot el sistema FPCat. I el que els deia 

abans, hem passat de vint-i-cinc centres que oferien formació professional el curs 

12-13 a 336 i hem passat de 590 alumnes que cursaven formació professional als 

inicis a més de dotze mil; i de les 118 empreses, actualment 8.190 empreses en 

formació professional dual. Seguirem fent camí, seguirem incrementant aquests 

números.  

I ara, si m’ho permeten, i així també crec que li deixaré més temps al director general 

per a poder explicar amb tranquil·litat tot el tema de dades que avui bàsicament és 

l’objectiu principal també, entre tots per disposar de la màxima informació, a vegades 

també per canviar mirades, per canviar mirades, de dir cap on realment hem d’anar 

plegats, deixant de vegades de creure’ns el que se’ns ha dit i, per tant, poder prendre 

les millors decisions. I, en tot cas, abans de passar a explicar aquestes dades, la 

segona novetat de cara a aquest curs 23/24, que vindrà, la segona novetat en 

formació professional. És possible que en vinguin d’altres, avui els hi estic compartint 

dos novetats.  

La primera feia referència fa un moment, tot l’alumnat de quart d’ESO que estudia 

presencialment tindrà aquesta prioritat d’accés als cicles formatius de grau mitjà. I la 

segona novetat és que per primera vegada –per primera vegada– tot l'alumnat de la 

Formació Professional en procés de matrícula ordinària sabrà la seva plaça abans 

de l'inici de curs. I això passarà per primera vegada el proper curs 23/24. Tot 

l'alumnat sabrà quina és la seva plaça abans de començar el curs i, per tant, 

començarà les classes el primer dia.  

Aquesta afirmació, que sembla òbvia i que em poden dir, amb tota la raó del món, 

com és que no passava fins ara, doncs, no passava fins ara. I, per tant, encara que 

hi hagin afirmacions òbvies d'una cosa que hauria de passar i no passava fins ara, 

la nostra obligació és posar-hi remei. I per tant –hi insisteixo– per primera vegada, i 

això no havia passat els darrers vint anys tampoc, tot l'alumnat tindrà la seva plaça 

assignada abans d'iniciar el curs, i podrà començar el curs des del primer dia. 

Gràcies. He fet una explicació. Trobo que el temps m'ha «cundit» prou, i també, en 

tot cas, que parli el director general, i no descarti, presidenta, que quan acabi el 
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director general, si encara tinc una mica de marge de temps, pugui complementar 

alguns temes. Gràcies. 

La presidenta 

Molt bé, moltes gràcies, conseller. Donem la paraula al senyor director general, 

Àngel Miguel, em sembla que ho dic bé. Sí, no? El nom? Sí, eh?, correcte, que, com 

veu té un temps de quaranta-tres minuts, però si en deixa una mica més per al 

conseller, també diu que ho vol tornar a aprofitar. Per tant, li dono la paraula ara 

mateix. Endavant. 

El director general de Formació Professional  

Gràcies, presidenta. Conseller, diputades i diputats, bon dia. Si em permet, 

presidenta, jo, amb tants noms i cognoms, m'han dit una mica de tot. Normalment 

em diuen Àngel, i el meu cognom és Miguel. I Àngel Luís, normalment només m'ho 

diu la meva mare.  

Bé, dit això, volem compartir amb totes i tots vostès, amb tota mena de detall, el 

procés de planificació, preinscripció i matrícula del curs 22/23. D'on venim? Mireu, 

una de les coses que ens van trobar l'any passat, quan vaig aterrar a la direcció 

general de Formació Professional, és una situació en la qual hi havia hagut un 

increment de dades molt significatiu respecte a anys anteriors, i es va fer en aquella 

convocatòria per primera vegada, davant d'una situació extraordinària, com diu el 

nostre conseller, doncs, una mesura extraordinària que va ser un procés 

extraordinari de preinscripció i matriculació al setembre. Per tant, era molt important 

saber d'on venim. I el que vam fer des d'aquell moment va ser una anàlisi de què és 

el que ha passat els tres últims anys. 

Vam agafar els cursos 19/20, 20/21 i també el 21/22. I era important tenir dades, 

més que dades, evidències, eh?, de coses que ja sabíem que passaven als centres. 

És a dir, ja ho sabem, això. Hi ha gent que s'assigna una plaça i no es matricula. Hi 

ha gent que es matricula i el primer dia de curs, no apareix. Això passa –això passa. 

Per tant, necessitàvem tenir les evidències, perquè la percepció ja la teníem i per 

tant, vam fer una anàlisi de quines eren les característiques de les persones que 

feien les preinscripcions. 
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I ho vam fer analitzant, doncs, la procedència, l'edat, el gènere, i, a més, ho vam fer 

per família professional i per territori. I, evidentment, això el que ens donava era 

evidències de quina era la situació que estava passant, i també comprovar quina era 

la traçabilitat de les dades. Aquesta presentació després la tindran a la seva 

exposició. És una miqueta llarga, veuran que hi ha algunes en què vaig més de 

pressa que unes altres, però crec que val la pena tindre coneixement.  

Mireu, alguns aspectes a destacar de l'anàlisi. Primer, això és un patró que es 

repeteix: els tres últims anys, més del 20 per cent de l'alumnat al qual se li assigna 

una plaça, no s'acaba matriculant. I això és un patró que es repeteix, eh? Hem 

analitzat els tres últims cursos, i, evidentment, tindràs dades del curs 22/23. És un 

patró: més del 20 per cent de les persones a les quals se li assigna una plaça, no es 

matricula. Per diferents raons, eh?, per diferents raons. Per tant, aquest és un 

element a tenir en compte.  

Una de les altres coses important és que la majoria de les persones fan una 

sol·licitud única, i una sol·licitud única vol dir demanar un centre, un cicle i, fins i tot 

un torn. I, evidentment, això dificulta, perquè si fas una sol·licitud única, com que no 

te la poden assignar d'ofici, t'exclou de fora.  

Les sol·licituds que tenen més peticions, evidentment, tenen més possibilitat que hi 

hagi una segona assignació, no en la primera sinó la segona, la tercera o la quarta.  

Altres aspectes a destacar de l'anàlisi. Hi ha una homogeneïtat molt elevada pel que 

fa a la família, és a dir, normalment les persones sol·liciten un cicle o, com a molt 

una família professional per un territori. És evident que, sobretot en el cicle de grau 

mitjà, es prioritza el tema del territori per davant fins i tot de la petició de l'opció de 

cursar els ensenyaments. Són alumnes molt més joves i, per tant, prefereixen, o les 

famílies de vegades estimar més el tema territorial que l'oferta formativa. A mesura 

que va creixent en l'edat, les persones són molt més selectives i, per tant, «vull fer 

això, o les meves condicions personals i laborals em permeten només fer-ho», i, per 

tant, són més restrictius pel que fa a la seva sol·licitud.  

Aquestes dades que veieu aquí, quan dèiem, fer l'anàlisi, són els tres anys però, a 

més, per franges d'edat, eh? És a dir, vam començar a 16, 17, 18, 19, 20, més de 
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20, 22, 25 i més de 30. Per tant, hem analitzat quina era les circumstàncies de les 

persones. 

Mireu, un altre element. Del total d'alumnes que reben una assignació, el 83 per cent 

–això és, l'històric, eh?– s'acaba matricula en el primer cicle formatius de grau mitjà. 

I el 7,5 opta finalment per altres estudis, i el 10 per cent no es matriculen, per causes 

com el canvi de domicili, o que no compleix els requisits, eh?, perquè també ens 

trobem això, s'assignen places a persones que no reuneixen els requisits, o les 

seves condicions laborals han canviat. A mesura que va augmentant l'edat, també 

les persones són molt més selectives, és a dir, en el cas del més joves, al final només 

un 2,7 per cent dels assignats no acaben matriculant-se a cap ensenyament, mentre 

que en el cas de més de trenta-dos anys, aquest percentatge puja per sobre del 21.  

I un element també important: dels estudiants que en el seu moment no van rebre 

una assignació i van quedar, per tant, en llista d'espera, quan fem una extracció –és 

un patró que es repeteix també, eh?– al desembre, aproximadament la meitat 

desapareixen, i això ho sabem perquè fem el seguiment a través del identificador de 

l'alumne. Per tant, al final ens desapareixen, i evidentment, nosaltres parlem de grau 

mitjà perquè ens hem centrat molt 
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amb el que passava amb el grau mitjà, perquè, en tot cas –i després tindrem 

l’oportunitat...–, als cicles formatius de grau superior ja és una altra situació. 

També hem analitzat el tema del destí dels sol·licitants, és a dir, les persones que 

fan les sol·licituds on acaben, no? I la immensa majoria dels assignats acaba 

matriculant-se a primers de cicles formatius de grau mitjà; un 0,7 per cent dels 

assignats acaben a primer de cicle formatiu de grau mitjà, però en l'entorn privat; un 

2,2 per cent continua al batxillerat –é, en aquest cas estem parlant de dades del 20-

21, eh?, que és el curs que tenim seleccionat. I, també, dels no assignats, fixeu-vos: 

el 35,6 per cent acaba matriculant-se, acaben apareixent matriculats a primer de 

cicles formatius de grau mitjà i el 41,4 no apareixen matriculats. 
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Hem treballat també aspectes de mobilitat de l'alumnat. Aquesta opció majoritària 

de que, especialment en els cicles formatius de grau mitjà, l'alumnat s'acaba 

matriculant a la comarca de residència. I hem analitzat també aquesta mobilitat de 

l'alumnat respecte a comarca de residència, respecte a comarca en la qual acaba 

matriculant-se. I sobretot –sobretot–, perquè ja estem treballant amb totes aquestes 

dades per al 23-24, evidentment. Mira, aquesta també és bastant significativa: de 

l'alumnat matriculat a primer de cicles formatius de grau mitjà, aquest seria el que té 

l'assignació en la primera assignació –en la primera fase se li assigna una plaça, en 

la seva primera opció–; aquests serien els que tenen entre la segona i la cinquena 

opció; aquests d'aquí són els no assignats, i aquests d'aquí són els que no han fet 

sol·licitud. Perquè això és una cosa que també passa, i els centres ho sabem: a 

meitat de setembre, a finals de setembre, a principis de setembre, hi ha persones 

que s'adrecen als centres perquè, al seu moment –a l'abril, al maig–, no van fer la 

sol·licitud de preinscripció, i, per tant, van a veure si hi ha alguna plaça disponible 

per matricular-se a ensenyaments de cicle formatiu de grau mitjà. I si això ho fem 

casar amb els assignats que no es matriculen, doncs aquestes persones acaben 

matriculant-se als centres. I, per això, també, quan fem aquesta extensió al 

desembre, ens apareixen totes aquestes persones que no havien fet una sol·licitud 

de preinscripció, però sí que els trobem matriculats al sistema. 

Aquí ho diu: entre el dinou i el vint-i-cinc per cent, en funció de l'any, eh? –com que 

fem tres anys, doncs en funció de l'any–, dels alumnes matriculats a primer de cicle 

formatiu de grau mitjà al seu moment no van fer la sol·licitud o, en el cas del 21-22, 

van ser dels que van participar a l'extraordinària. El 21-22, el divuit per cent dels 

matriculats són sol·licitants que al seu moment no van rebre assignació, és a dir, en 

primera fase no van rebre assignació, però apareixen matriculats. El 21-22, el 37,6 

per cent va entrar sense tenir una assignació inicial i, d'aquests, el 19,5 per cent no 

van participar en el procés ordinari –quan diem «procés ordinari» són tots aquells 

que presenten una sol·licitud de preinscripció. I, evidentment, tal com diu aquí, 

malgrat l'extraordinari increment de sol·licituds produït durant el curs 21-22, el 

percentatge d'estudiants que s'han matriculat a la seva primera petició es manté 

força estable, al voltant de cinquanta-cinc per cent. 
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Això ha canviat, i això ha canviat perquè enguany hem fet un procés diferenciat en 

el qual teníem l'alumnat de continuïtat i l'alumnat de no continuïtat. I de l'alumnat de 

continuïtat, aquest que venia de quart d'ESO –i algunes altres singularitats de 

[#03.56] i menors de divuit a les proves d'accés–, el 97,8 per cent ha tingut una plaça 

assignada, i més del noranta per cent és la seva primera assignació. Fixeu-vos: 

estàvem parlant d'un cinquanta-cinc per cent, per tant, més de trenta punts de 

diferència respecte a aquesta mesura. 

Bé, vam analitzar què és el que havia passat. Però, com és el procés de preinscripció 

i matriculació? El procés de preinscripció i matriculació és un procés llarg, és un 

procés complex; és un procés que comença a l'abril i que acaba a finals de setembre 

en el millor dels casos –i ho dic perquè després hi ha tot el que és la fase ordinària. 

Per tant, per entendre quin és el procés aquest de preinscripció i matriculació, mireu: 

tenim, a cicles formatius de grau mitjà, dos processos diferenciats, un per a alumnat 

de continuïtat i un altre per a, dèiem, la resta d'alumnat; calendaris diferenciats per 

presentar les sol·licituds –en tot cas, després veurem per què ens interessava que 

fos diferenciat a l'hora de presentar la sol·licitud. 

Llavors el que es fa és...., hi ha una primera fase d'assignació en la qual a totes les 

persones que hi han participat se'ls fa una assignació –la primera opció o altres 

opcions–, i es genera una llista d'espera. Recordeu, eh?, patró, eh?: més del vint per 

cent de la primera assignació no acaben matriculant-se –és un patró, eh?, es 

repeteix. Per tant, què fa això? Que les llistes d'espera corrin molt, han de córrer 

molt. I, enguany –i vaig apuntant coses, eh?, al respecte–, el que vam fer va ser 

donar indicacions als centres –vam donar indicacions als centres– per tal de que la 

gestió d'aquesta llista d'espera fos molt ràpida –molt ràpida. Ens trobàvem amb una 

resolució publicada que deia: «La gestió de la llista d'espera s'ha de fer entre el 25 

de juliol i el 6 de setembre, o el 8 de setembre, en el cas dels cicles formatius de 

grau superior.» I vam donar indicacions als centres de que aquesta gestió la fessin 

d'una manera ràpida, perquè sabíem que teníem milers –milers– de places 

disponibles que es podrien assignar amb aquest sistema de la gestió de la llista 

d'espera. I, per tant, les indicacions que es van donar al centre van ser: «Escolteu, 

si us plau, feu tot el que sigui necessari per tal d'evitar el neguit, l'angoixa de les 

famílies i dels alumnes» –especialment estàvem parlant dels més joves– «per tal de 
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no haver d'esperar al setembre per saber si tenen una plaça o no.» I, amb aquesta 

gestió de llista d'espera, a la qual s'ha de dir que els centres van respondre, i van 

respondre d'una manera molt satisfactòria... –i, per tant, també és un aspecte a 

agrair–, allà es van assignar milers de places. 

El que passa és que normalment es queden en la primera xifra, no assignats. Però 

això és al principi del principi, eh?, això és al començament. Bé, una vegada feta 

aquesta gestió de la llista d'espera, es generen unes vacants –continua havent-hi 

vacants, eh?– i es fa una segona assignació; el sistema d'informació, l'aplicació fa 

una segona assignació: aquesta és la segona fase. I, després d'aquesta assignació, 

encara poden quedar, i en queden, places vacants. Però això ja és procés fora de 

l'ordinari.  

En els cicle formatius de grau superior, el procediment és exactament el mateix. 

L'únic que aquí no hi ha dos períodes diferenciats perquè no contemplen alumnat de 

continuïtat i alumnat de no continuïtat.  

Per tant, el procés de preinscripció i matriculació és aquest. En diferents fases, amb 

diferents assignacions i amb un procés pel mig d'una gestió de llista d'espera. I una 

de les coses que van demanar als centres –torno una miqueta enrere–, aquesta 

gestió de llistes d'espera també que fos transparent, que fos –en la mesura que fos 

possible– pública. Perquè us explicaré una cosa que passava o que passa. Quan 

tenim una llista d'espera, si només tenim una plaça i truquem a la primera persona 

de la llista d'espera i no ens contesta, no podem trucar al segon, a la segona 

persona. No podem, eh. I, fins i tot si truquem i ens diu que no li interessa, no tenim 

l'evidència que se li ha ofert una plaça i no l'ha acceptat. 

Per tant, el que vam proposar, indicacions als centres que fessin un sistema que ja 

estava testat, ja estava aprovat. I és mitjançant un acte públic. Perquè, és clar, si no, 

la gestió d'aquesta llista d'espera es pot fer…, es pot demorar molt en el temps. I, 

d'aquesta manera, ho feien d'una manera ràpida i aconseguien que, abans de final 

de juliol, si havien gestionat la llista d'espera, hi havia milers d'alumnes que 

aconseguirien una plaça i no hagueren d'esperar al setembre per veure què és el 

que passava. Per tant, també vam donar indicacions. Això, per al curs 23-24 serà 

estructural. Serà estructural, és a dir, el tema de la gestió de la llista d'espera, no 
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esperarem deu dies per fer aquesta gestió, sinó que posarem mecanismes perquè 

sigui públic, transparent i àgil. I ràpid, sobretot ràpid. 

Bé, amb els criteris de planificació –i abans ens feia referència el conseller– 

intervenen moltíssimes variables. Nosaltres el que fem és, respecte altres anys, em 

sistematitzat un mecanisme, un sistema d'informació, amb la inclusió de totes les 

variables d'impacte i [#09.26] d'intervinent. És a dir, tenim les dades comarca a 

comarca. No només parlem de sol·licituds de preinscripció. Parlem d'ofertes de 

feina, parlem de dades del Servei d'Ocupació de Catalunya, parlem de requisits, 

requeriments, peticions que tenim per part del teixit empresarial –teixit empresarial, 

tant de productiu com de serveis–, dades demogràfiques, història de demanda, 

dades d'ocupació… Dades que posem a disposició de tots els serveis territorials. I, 

a més, això ja ho sabeu, que estem en una fase de desplegament de la llei de 2015 

i amb un paper de la Comissió Rectora, amb un sistema de prospecció i prospectiva 

de necessitats formatives. I, per tant, anem avançant. Anem avançant en aquesta 

línia.  

Però no oblidem una cosa. Tenim més de 35.000 alumnes a la formació professional 

del sistema educatiu que estan fent formació en centres de treball i –abans el 

conseller feia referència– 11.288 en formació professional dual. I això vol dir que 

darrere de cada alumne hi ha un tutor o tutora d'empresa i darrere de cada alumne 

hi ha un tutor o tutora de centre. Hi ha una coordinació de formació professional i hi 

ha unes relacions, unes relacions escola-empresa, amb un territori, arrelats. I, per 

tant, això és una eina més per agafar el pols de quines són les necessitats i les 

expectatives dels territoris pel que fa a la necessitat de persones qualificades. Per 

tant, també és una variable més a tenir en compte i nosaltres ho tenim –a més del 

que feia referència abans també al conseller– amb aquesta figura [#11.03] dels 

protectors. 

Per tant, dintre de la planificació, a més de tots els mecanismes que s'estan treballant 

en el marc de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació 

Professional de Catalunya, a l'espera que tinguem aquestes dades, anem avançant 

alineant els mecanismes per aconseguir afinar aquesta planificació, que no és fàcil. 

I dic «no és fàcil» perquè intervenen interessos molt diferents. 
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Mireu, nosaltres planifiquem amb una oferta inicial. Sortim amb una oferta inicial. 

Aquí teniu l'oferta inicial de Catalunya. Parlem només de grups de primer, grups de 

primer i en diferents ensenyaments. A la formació professional tenim els cicles 

formatius: els cicles formatius de grau bàsic, els cicles formatius de grau mitjà i els 

cicles formatius de grau superior. També tenim els cursos d'especialització i els 

programes de formació i inserció, els PFIs, i els IFEs. Els programes de formació i 

inserció van adreçats a aquell alumnat que no s’ha graduat en l'educació secundària 

obligatòria. I els IFEs, itineraris formatius específics, són aquells programes de 

formació professionalitzadora adreçats a joves amb discapacitat intel·lectual lleu o 

moderada.  

Aquí teniu les dades. L'increment de grups que vam fer de primer curs respecte a 

l'oferta inicial del curs 22-23, pels diferents tipus d'ensenyaments, de PFIs, el total, 

teniu desagregades per territoris, per…, perdó, per Serveis Territorials i pel Consorci 

d'Educació de Barcelona. Són 205 grups més dels que tenia l'any passat. I, si sumem 

els 71 de l'extraordinari del curs 21, són 276 grups de primer curs d'ensenyaments. 

I compte… Quan nosaltres comptem grups, comptem el balanç. No comptem… Si 

obrim deu i tanquem cinc, no diem que obrim deu, sinó que diem que obrim cinc. 

Vale? Perdó. D'acord? Per tant, balanç, eh, saldo. 

Un detall. El 25 per cent d'aquells grups que s'han creat –el 25 per cent– van 

adreçats al col·lectiu més vulnerable. Estem parlant de PFIs, estem parlant d’IFEs i 

estem parlant de cicles formatius de grau basic. Aquest seguiment, aquest 

seguiment de…, aquesta monitorització de tot el procés de preinscripció i 

matriculació el que ens fa és fer ajustos, i aquí teniu el nombre de grups que ajustem 

en base a les sol·licituds rebudes i intentant ajustar també amb les expectatives i les 

necessitats dels territoris i dels sectors productius i de serveis. 

Anem avançant, una mica ràpid. Mireu, això és el que nosaltres detectem. En 

aquesta diapositiva d'aquí, això són dades del sistema d'informació que nosaltres 

estem treballant. Per cert, que estan treballant des de l'equip de planificació, que 

també ens acompanyen avui. Aquí teniu, per territori –i quan dic per territori, això 

podem desagregar encara més: per territori, per centre, per cicle formatiu o per torn– 

quins són els grups que tenim, les places, l’oferta real… Parlem d’oferta real perquè 
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una cosa són les places i l'altra són els repetidors que ocupen plaça. I, per tant, quan 

parlem d'oferta real seria aquesta diferència: places menys places reservades. Aquí 

teniu les dades globals. Després, en tot cas, entendreu la continuïtat de columnes 

que tenim en aquesta dispositiva i en les següents. 

Això també ho tenim, com us deia, per municipi i per centre. Per tant, en aquesta 

indicació d'aquí el que diu és «si cliquem a Barcelona, ens sortirien tots els centres 

que tenim a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, en tots els ensenyaments que 

tenim» i totes aquestes dades, desagregades. Important 
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aquesta. En aquesta teniu l'ordre de sol·licituds, és a dir, el que demanen els 

alumnes o les famílies per cicles formatius de grau mitjà, el primer és Cures auxiliars 

d’infermeria, el segon és Sistemes microinformàtics i Xarxes, el tercer, Gestió 

administrativa, Guia en el medi natural. Per tant, podem ordenar les sol·licituds en 

base a les preferències de les persones. 

I ho tenim en grau superior. Fins ara estàvem parlant de grau mitjà i aquesta és en 

grau superior. La mateixa estructura, eh?, per servei territorial, per municipi i per 

centre, podem desagregar per institut, cicle formatiu i torn. I, també, aquí teniu les 

preferències pel que fa als cicles formatius de grau superior de l'alumnat –de 

l'alumnat–, eh?, les necessitats i els requeriments de persones qualificades que 

necessiten les empreses, no sempre és així. 

Mireu, en aquesta d'aquí el que veureu és tot l'alumnat a qui es va assignar una 

plaça i no es va matricular, això és curs 22-23, eh? I això són dades que ens van 

facilitar els centres, els hi vam demanar que ens facilitessin les dades de les 

persones a qui se'ls hi havia assignat una plaça i no s’havien matriculat. Sí, sí, una 

plaça sol·licitada per ells, perquè aquí no s'assigna plaça a ningú en un cicle que no 

demanis. I recordeu que en el cas de cicle formatiu de grau mitjà de continuïtat més 

del noranta per cent –més de noranta per cent– era la seva primera petició. 

Bé, aquí veiem la traçabilitat de tot el procés. Teniu les fases que us comentava 

abans, tenim la llista d'espera, tenim les segones fases. Mireu, global, eh?, global 
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de cicle formatiu de grau mitjà, que això ho veieu aquí, aquí estem parlant de 

continuïtat i no continuïtat. 

El nombre de sol·licituds va ser 48.677, de les quals es van assignar 36.955 i no es 

van assignar 11.711. Aquesta és la xifra amb la qual normalment ens acostumem a 

quedar, onze mil. Onze mil alumnes de cicle formatius de grau mitjà no han obtingut 

una plaça. Però està al començament del començament. 

Seguim amb la llista d'espera. D'aquestes persones que no s'han assignat, en llista 

d'espera s'assignen 3.217, renuncien 2.288. Què entenem per renunciar? Si fem un 

acte públic en el qual convoquem les persones de la llista d'espera i les persones de 

la llista d'espera o no es presenta o diuen que no els hi interessa en aquell moment, 

doncs, això entenem que és una renúncia, tot i que no s'exclouen que puguin 

participar després, eh? I, per tant, la resta són 6.206 –6.206. En aquell moment 

teníem més de tretze mil places vacants, més, eh?, perquè havíem de sumar les nou 

mil que s'havien assignat i no s'havien matriculat. 

Seguim la traçabilitat, me centro en les de baix, eh? De la resta de persones 

participen 2.161 en aquesta segona fase, s'assignen 1.637 i no assignats 524. Per 

tant, de les persones que han participat en tot el procés de preinscripció i 

matriculació de cicles formatius de grau mitjà, que han participat en les diferents 

fases, 524 no han obtingut una assignació. I aquestes dades que veieu al costat són 

els IDALU, els identificadors dels alumnes.  

I, per tant, el que vam fer al mateix moment que es fa l'assignació és traslladar als 

territoris, als serveis territorials, la relació d'alumnes que no han tingut una 

assignació i, paral·lelament, els territoris ja saben quines són les vacants que hi ha 

per tal d'intentar donar resposta. Perquè hi ha un altre element, amb aquesta segona 

fase d'assignació, entre el setanta-dos i el setanta-sis –setanta-dos grau mitjà, 

setanta-sis grau superior– només demanen una única opció. Per tant, recordeu, 

centre, cicle i torn, i això complica. 

La següent continua amb la mateixa estructura. En aquest cas, estaríem parlant de 

l'alumnat de continuïtat. L’alumnat de continuïtat que ha participat en el procés, al 

final, són cinc alumnes, cinc alumnes que no tenien una assignació, dos de Girona, 

dos de Tarragona i un de Lleida. I, per tant, a través dels serveis territorials, que se’ls 
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faciliten aquestes dades, a aquests alumnes se’ls hi dona resposta. Dos, finalment, 

van decidir que no volien [#04.38] més de la formació professional. I els altres tres 

al mateix municipi van obtenir una plaça vacant. Aquí teniu les dades desagregades 

per no continuïtat, eren 524, menys cinc són 519. 

La mateixa estructura per al cicle formatiu de grau superior. En el cas de grau 

superior tenim 40.616 sol·licituds, s'assignen 27.160, no s'assignen 13.456. Si ens 

quedem amb aquesta xifra, doncs, són 13.456 persones a les quals no se’ls hi ha 

assignat una plaça. Però recordeu, teníem més del vint per cent que s'havien 

assignat que no s'havien matriculat. 

I un altre element a tenir en compte, eh? De les persones que tenien reservada una 

plaça de cicles formatius de grau superior, el quaranta per cent no es van matricular 

com a repetidors. Per tant, són més places que s'aboquen. 

Si seguim la traçabilitat, doncs, de la resta d'alumnat que no té assignació són 

10.994, participen 2.000, s’assignen 1.500 i 575 alumnes de cicles formatius de grau 

superior no tenen una assignació. El procediment és el mateix, això es trasllada als 

territoris perquè saben les places que tenim vacants i quins són els alumnes que no 

en tenen. 

I com ho hem fet aquest any també per primera vegada? I això serà estructural 

també, eh? És a dir, les persones per prendre la decisió de la segona fase tenien 

fins ara una única opció, que era agafar un llistat PDF, perdó, dos llistats PDF, no, 

quatre, dos per a grau mitjà, dos per a superior, un ordenat per territori i un altre 

ordenat per ensenyament. I allà buscaven quines eren les places vacants per tal de 

participar en la segona fase. 

Enguany el que vam fer va ser publicar aquest mapa. Al web del Departament 

d'Educació vam publicar aquest mapa amb el què, a més de tenir els 4 PDF, doncs, 

les persones, els alumnes i les seves famílies, podien fer filtres per territori, per 

municipi, per ensenyament, per centre, per cicle, de tal manera que tenien 

mecanismes per, d'una manera fàcil, d'una manera àgil, veure quina era l'oferta de 

places vacants que quedaven al seu municipi, si no es volien bellugar, o quina era 

l'oferta de places vacants en determinat ensenyament en l'àmbit del mateix municipi, 
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amb un àmbit més territorial, o vull fer, per posar un exemple, Electromecànica de 

vehicles, doncs, a qualsevol lloc de Catalunya. 

Aquest és el sistema que hem fet per publicar les vacants per ajudar les famílies a 

prendre la decisió en aquesta segona fase, però, evidentment, això per a l'any vinent 

ho farem des del primer moment. 

I de vegades cal buscar casos concrets. I aquí teniu un cas concret del que va passar 

a un municipi, en aquest cas d’Igualada, i podríem filtrar per qualsevol municipi de 

Catalunya, que és el que va passar amb aquest procés ordinari de preinscripció i 

matriculació de l’alumnat. 

I com veieu, l’estructura és la mateixa. Partien de 869 sol·licituds de cicle formatiu 

de grau mitjà, dels quals 602 es van assignar, 267 no es van assignar, la resta, és a 

dir, la resta, de 151 participen 57, 53 tenen plaça i 4 no. Per tant, automàticament 

Serveis Territorials de la Catalunya Central, Alt Penedès, doncs, tenia identificat 

quins eren els alumnes que no tenien assignació, però també sabien quines eren les 

places vacants.  

Aquí ho teniu desagregat. L’alumnat de no continuïtat, l’alumnat de continuïtat. 

també en cicle formatiu de grau superior. En el cas del cicle formatiu de grau 

superior, de les 436 sol·licituds, 107 no van ser assignades, no complien… Aquí 

també indiquem els que no complia requisits. De la resta…, perdó. S’assignen de la 

llista d’espera 23, queden 84, d’aquests 84 teniu la traçabilitat fins al final, dos 

alumnes que van participar en el procés no van obtenir una plaça. I aquí en la 

següent teniu el resum d’Igualada, teniu els grups. Això ho dic perquè pugueu veure 

després la resta de columnes de les diapositives que projectava abans, eh? Places, 

oferta real, sol·licituds, assignacions a la primera fase, matrícula, llista d’espera, 

assignacions de la segona fase, matrícula final i les vacants. Hi ha 72 vacants de 

cicle formatiu de Grau Mitjà a Igualada. I recordeu que les persones de cicle formatiu 

de Grau Mitjà que van participar fins al final de procés i que no van tenir una 

assignació van ser quatre.  

Bé, aquesta és la traçabilitat. Aquesta és la traçabilitat de les dades. Us hem posat 

un altre exemple a continuació, podríem posar de qualsevol municipi de Catalunya, 

perquè això ho podem desagregar per territori, per municipi, per centre, per cicle i 
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entorn i per tant, tenim monitoritzades les de tot el procés dia a dia de quina és la 

situació als centres de Catalunya respecte al procés de preinscripció i matriculació.  

Aquí teniu el final de tot el procés desagregat per Servei Territorial de cicle formatiu 

de Grau Mitjà, tant de continuïtat com de no continuïtat, i en la següent de superior. 

Aquestes són les dades de la traçabilitat que ens ajuden a prendre decisions 

respecte a la planificació ja per al curs vinent. No es tracta tant d’una manca de 

places, evidentment. Si ens quedem a la primera fase, a la primera assignació, doncs 

sí, però també veient que allà hi havia places vacants i com deia el conseller abans, 

a hores d’ara encara tenim més de 13.000 vacants en cicles formatius de Grau Mitjà 

i Grau Superior, tot i que a mi no m’agrada parlar de milers, perquè al final això és la 

suma de quatre en un cicle formatiu que tenim a Montblanc, tres d’un altre cicle 

formatiu que tenim a Vic, i cinc d’un altre cicle formatiu que tenim a Reus… Al final 

són milers, però haurien de desagregar, i nosaltres ho tenim desagregat. Això per 

territoris, per centre, per títol i per torn. 

Dades globals. Aquestes són les dades generals de la Formació Professional, no 

estan incloses en ensenyaments de règim especial. De centres d’ensenyament que 

tenim grups places desagregats per públics del Departament d’Educació d’altres 

titularitats, o departaments privats concertats, subvencionats, privats no concertats i 

de distància. I les dades del curs 22-23 respecte a grups són les que teniu en aquesta 

altra diapositiva que, com us deia abans, ho posarem a la vostra disposició.  

Què estem treballant? Doncs estem treballant en el marc de la planificació per al 

curs 23-24, i per tant, el que estem és ja… El que estem recollint dades que després 

ens permetran simular… No, no ho he comentat abans. No ho he comentat abans. 

En aquest reajust de l’oferta que fem, nosaltres fem una simulació amb un sistema 

d’informació propi que hem treballat allà per veure exactament quina serà la 

fotografia del que ens quedarà, i amb això és quan reajustem, fem aquests ajustos 

d’oferta amb el qual creixem amb aquests 39’5 grups.  

Mireu, tenim 96.193 alumnes matriculats a quart d’ESO avui dia a Catalunya, i per 

tant, estadísticament, ens diuen que aproximadament…, bé que posem un número, 

perquè al final hem de posar un número per treballar, 28.698 voldran…, presentaran, 

presentaran una sol·licitud per fer un cicle formatiu, i a la columna de la dreta, doncs, 
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veieu, ho tenim per comarques, tenim per comarques, i desagregarem, 

desagregarem evidentment per municipi, per saber quina és la realitat de cada una.  

Un altre aspecte que voldria compartir amb tots vostès. Aquest és el mapa dels 

alumnes que tenim identificats com a candidats a cursar un itinerari formatiu 

específic, i aquí que és el mapa on tenim els centres i els grups d’itineraris formatius 

específics. Per tant, això ens ajudarà a fer la planificació d’aquest tipus 

d’ensenyament. 

I una cosa que surt, i que de vegades es comenta. No hi ha places per als alumnes 

de Grau Mitjà que volen cursar ensenyaments de cicles formatius de Grau Superior. 

Mireu, aquí teniu el tant per cent d’alumnes de batxillerat que estan matriculats a 

cicles formatius de grau superior. No arriba al vint-i-vuit per cent. Sol·licituds 

d’alumnes que venen de batxillerat que volen cursar un cicle formatiu de superior. 

En el millor dels casos, en el millor dels casos, o en el cas amb més tant per cent, 

correspon a la família de sanitat, correspon a la família de sanitat. I no oblidem que 

hi ha un cicle de Grau Mitjà, que és el de cures d’auxiliar d’infermeria, que és d’un 

any i per tant, això que permet un itinerari formatiu en el qual en un any tinc un grau 

mitjà, puc cursar un cicle formatiu superior i no seria la primera vegada que algú 

aparegui a la universitat per aquesta via, l’àmbit sanitari. Llavors, el que passa amb 

la família de sanitat amb el cicle formatiu de grau superior és que està molt demandat 

–sense arribar al seixanta per cent de reserva– està molt demanat per l’alumnat de 

batxillerat i també està molt demanat per a l’alumnat que vol continuar un itinerari 

formatiu cap al Grau Superior.  

Aquestes són les dades que volíem compartir amb totes i tots vostès respecte a 

quina ha estat la traçabilitat en aquest procés de planificació, preinscripció i 

matriculació que els deia. És un procés llarg, és un procés complex, però que fins 

que no arribem al final no puc treure. I ho repeteixo, eh?, finals de setembre –i aquí 

també hi ha coses a ajustar, eh?– finals de setembre encara hi ha alumnes que 

apareixen pels centres que volen cursar ensenyaments de la formació professional 

i tenen una plaça, a l’igual que hi ha alumnes que marxen perquè la universitat fa un 

procés d’assignació de places a meitat i a finals de setembre, i per tant, alumnes que 

havien fet una sol·licitud i s’han matriculat en un cicle formatiu de grau superior, o 
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tant per cursar ensenyaments universitaris. Per això, abans deia que el cicle formatiu 

de grau superior és la 
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seva casuística és molt diferent, perquè aquí sí que la doble via de demanar cicle 

formatiu de grau superior i ensenyaments universitaris, aquesta és bastant àmplia. I 

això es tradueix en que després, doncs, tinguin aquests moviments d’alumnes que 

deixen places al grau superior perquè se’n van a la universitat. I, com podeu 

entendre, cada vegada que un alumne canvia de cicle o canvia de títol o canvia de 

tipus d’ensenyament, doncs, ens deixa, jo acostumo a dir que un forat que pot ser 

ocupat per una altra persona.  

Moltes gràcies. 

El conseller d’Educació 

Gràcies, director general. El que dèiem abans d’aquesta intervenció, esperem que 

us hagi estat útil i sobretot avui us passem dades que us farem arribar, però sobretot 

que sapigueu que disposem d’aquestes dades, per tant a la seva disposició per a 

qualsevol dada territorialitzada, per saber la realitat de l’oferta, demanda de la 

formació professional a qualsevol barri, poble o ciutat del país.  

Jo en destaco... No esgotaré els sis minuts, però amb un parell de minuts. Destaco 

tres o quatre idees força del que estem avui compartint amb vostès. La primera, el 

que els deia, des de fa un temps, treballant amb evidències per tal de prendre 

decisions no només amb percepcions. I això és important. És la primera vegada que 

es monitoritza el sistema educatiu català, l’alumnat de la manera que avui els estem 

presentant. Després poden dir allò de «oi, per què no es feia abans?» Bé, abans no 

es feia, eh? Jo quan dic que es fan coses noves tampoc no és tant perquè abans a 

vegades no es faci del tot bé, sinó perquè les coses sempre es poden fer una mica 

millor del que es fan amb anterioritat i sempre podem aprendre en el camí.  

Una altra constatació, que jo crec que aquesta és una de les principals conclusions 

del que avui els hi hem explicat de forma bastant incontestable, que és que en cicles 

formatius de grau mitjà els alumnes que han seguit tot el procés, que han de seguir 
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tot el procés, perquè el procés de matrícula ordinària, només cinc-cents de tothom, 

no té plaça al cicle formatiu que ha demanat, només 524. Per tant, només 524 no 

tenen plaça al que han demanat i hi han sis mil, més de sis mil vacants. 

I en grau superior ens passa una cosa similar. Un cop han fet tot el procés, només 

575 no tenen plaça on han sol·licitat. Hi han més de set mil vacants. I aquí entraríem, 

sobretot al superior, de dir, Departament d’Educació no ens podeu exigir que tothom 

tingui plaça a l’opció sol·licitada, de la mateixa manera que no ho exigiu a 

universitats. I, per tant, d’aquestes dades que són, el que deia a l’inici, són com es 

comporta l’alumnat en un procés de matrícula ordinari, de preinscripció i matrícula 

ordinari, dos conclusions bàsicament.  

Bé, abans de les conclusions, espero que us hagi agradat també el sistema de mapa 

de vacants, que no teníem fins ara tampoc al Departament d’Educació, que, tal com 

ha dit el director general, aquest any per primera vegada l’hem tingut a partir del 

setembre, perquè és quan hem arribat amb la feina per tenir-lo; l’any vinent el 

tindrem des del primer dia del procés de preinscripció. Això és molt important, perquè 

de cara a l’alumnat i les famílies facilita moltíssim l’acabar cercant a temps real quan 

va avançant el procés, on hi han vacants i on no hi han vacants.  

I, per tant, deia dos conclusions bàsicament. Un exemple, per exemple, de 

territorialitzar és el tema d’Igualada, que sempre se’ns ha dit des de fa molt de temps 

que es diu: «Falten places de formació professional». No falten places de formació 

professional a Igualada, no en falten. Les dades ho diuen. Els alumnes que volen 

cursar formació professional poden cursar formació professional.  

Ara bé, sí venen les dos conclusions que els volia compartir amb vostès, eh? La 

primera, per tant, no estem davant tant d’un tema de quantitat, sinó de qualitat de 

l’oferta. No estem parlant tant d’un tema de la formació professional d’aquest país, i 

això ens ho hem de dir, perquè així prendrem les millors decisions també. No estem 

parlant tant d’un tema de quantitat, sinó de qualitat a l’oferta. Per donar resposta a 

aquesta qualitat a l’oferta se’ns fa imprescindible treballar diferent de com hem 

treballat fins ara, i això ens ho hem de poder dir, ens ho hem de saber dir.  

Per tant, hem de millorar la prospectiva. Hem de millorar tots els canals de recull de 

quina és l’oferta que dona resposta a les necessitats del mercat laboral. I, per tant, 
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hem de millorar la prospectiva per tal de fer una oferta molt més flexible que doni 

resposta a les necessitats del mercat laboral. I alhora, si em permeten, hem de ser 

capaços de també, alumne a alumne, acompanyar-los en l’orientació.  

Per tant, resum. No estem davant tant d’un problema de quantitat, sinó de qualitat 

de places. Cal millorar la prospectiva i aquest canvi l’hem començat. I a aquesta 

prospectiva hi hem de donar resposta adaptant l’oferta a les necessitats del mercat 

laboral i acompanyar l’alumnat amb orientació per tal de que pugui prendre les 

millors decisions.  

I la segona novetat, la deia abans; la segona novetat, la deia abans. I no per òbvia 

hem de deixar de dir-la, perquè fins ara no havia passat. És que a partir del curs 

vinent, del 23-24, tot l’alumnat sabrà la plaça que té assignada abans que comenci 

el curs i, per tant, tot l’alumnat començarà el primer dia de curs la formació 

professional d’aquest país. 

Gràcies.  

La presidenta 

Molt bé. Moltíssimes gràcies a tots dos. Faríem ara una pausa de cinc minuts justos 

i reprenem amb les preguntes de tots els diputats i diputades.  

Gràcies.  

 

La sessió se suspèn a... i es reprèn a... 

La presidenta 

Molt bé, doncs reprenem la comissió. Ara és el torn dels grups parlamentaris, ja 

saben que tenen deu minuts. I iniciaríem pel Grup Parlamentari dels Socialistes i 

Units per Avançar i té la paraula la senyora Esther Niubó. 

Esther Niubó Cidoncha 

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller i director general, per la seva 

compareixença. Realment han donat moltes dades, que haurem de tenir temps 
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també d'estudiar-les, ens hagués agradat tenir-les una mica abans per tenir la feina 

feta, però en tot cas, agrair-los aquesta concreció.  

Una salutació també als membres del seu equip, que l'acompanyen, i a la comunitat 

educativa, que també ens acompanya, especialment representants d'UGT i de 

Comissions.  

Hem parlat molt de formació professional aquests últims mesos, i bastant en el que 

portem de legislatura. Jo no sé a dia d'avui si aquesta serà la legislatura de la 

formació professional, però sí que pensem que és el moment de la formació 

professional. I la valoració que fa el meu grup és que aquest moment favorable, 

promogut sobretot o en gran part també per l'impuls de la llei espanyola de formació 

professional, pel Govern d'Espanya, que fins al 2026 invertirà gairebé 5.500 milions 

d'euros, dels quals a Catalunya arribaran més de 1.000 milions i que, a més a més, 

està acompanyat d'un important increment de la demanda de formació professional 

i del seu reconeixement social, doncs entenem que aquest moment no s'està 

aprofitant prou per part del seu Govern, per articular un sistema eficient i sòlid de 

governança de formació professional, amb una correcta prospectiva, planificació, 

amb una oferta moderna i adaptada a les necessitats del model productiu que volem, 

que és el de la indústria 4.0, de la digitalització o sostenible, que incrementi la 

qualificació mitjana de la ciutadania, i amb això la seva ocupabilitat. La veritat és que 

aquest hauria de ser, al nostre entendre, l'objectiu principal.  

S'han parlat de moltes coses. Avui començaré parlant de la planificació, de la 

prospecció, i entenem que no es fa bé, però com que no tenim per objectiu molestar 

a ningú, diré que entenem que és millorable, que és molt millorable. Perquè, com es 

planifica en general l'oferta? Nosaltres entenem que no es parla, que no s'escolta, 

que no es té en compte l'opinió del territori ni dels seus agents econòmics i socials. 

Abans, el director general parlava d'una mena de dades que recollien, d'agents, ha 

parlat d'això, però el que ens trobem és que en molts territoris, ciutats, per exemple, 

que tenen consells territorials a l'FP, que tenen clares les seves necessitats d'oferta 

formativa perquè ho han acordat, ells sí, amb empreses, amb patronals, amb 

sindicats, amb centres educatius, amb altres administracions, en canvi, a l'hora de 

la veritat, no se'ls té en compte. Això ha passat, no una, això ha passat moltes 
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vegades, entenem que la majoria, que s'ha ignorat la seva opinió, i fins i tot dels 

informes d'aquells consells que hi havien treballat. Per tant, a l'hora de publicar 

l'oferta, no se'ls ha tingut en compte.  

En canvi, què s'ha fet? S'ha preferit ampliar oferta, limitant-se a oferir grups, per 

exemple, de tardes, en centres ja coneguts, que tenen capacitat, sense parar-se a 

pensar si realment aquests grups són els que necessitaria el territori o demandaria 

l'alumnat, o fins i tot sabent que no eren els que es volien. I en cap cas entenem que 

no s'ha generat una oferta a demanda dels estudiants, als potencials estudiants, i 

per què no ho podem fer, per què no podem fer també oferta a demanda? 

I si mirem les vacants, doncs trobem moltíssims grups de tarda de cicles formatius 

que no s'han demanat. Li volia demanar, per exemple, si han estudiat, no?, aquestes 

vacants, el perquè d'aquestes vacants. Per exemple, en cicles que tenen sortida, 

que són demanats, però quan són de tarda no es demanen, per exemple. I entenem, 

doncs, que els cicles interessants i demandats no s'han cobert perquè tampoc hi ha 

hagut aquesta bona orientació o aquest acompanyament previ, com mencionava el 

conseller. El conseller deia que l'orientació és un punt feble, jo diria que pràcticament 

no existeix, trenta-quatre orientadors/orientadores a tot Catalunya, doncs, realment 

insuficient. O de la manera que es fa. Cada institut tendeix a orientar cap als cicles 

que ell ofereix i, per tant, no hi ha un servei d'orientació de país, que ha d'estar en 

l'educació obligatòria, però també especialment quan algú es queda fora de la seva 

plaça que desitjava, per reorientar aquesta persona cap a una altra opció formativa 

o laboral. I, per tant, el que demanem és un servei d'orientació de país, i no només 

del Departament d'Educació. Ha de ser una orientació per al món del treball, una 

orientació formativa al llarg de la vida. 

I arribem al procés de preinscripció i admissió. Vaig tenir oportunitat de parlar en 

nom del meu grup la darrera interpel·lació. No ha estat un procediment correcte, ha 

estat el més llarg i complex que es recorda. Vostès poden parlar tant com vulguin de 

la garantia de continuïtat formativa de l'alumnat de quart d'ESO, però pel camí es 

van deixar molta gent. N'hem parlat, es van deixar incloure, per exemple, en aquest 

grup prioritari, doncs, els que venien de cursos d'accés d’escoles d'adults, que 
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celebrem que diguin que de cara al proper curs això es reorientarà i, per tant, també 

es prioritzaran en aquest cas.  

A més, va acabar un mes més tard de l'inici de curs. Vostè ja ha dit que això també 

ho modificaran. Des de la publicació de l'oferta inicial fins a la publicació de les 

persones admeses a la fase de setembre, més de cinc mesos van transcórrer. Per 

tant, ja em dirà en quin altre país passa una cosa semblant. Com pot ser que ningú 

pensés que acabar aquest termini, no?, el procediment, un mes després d'acabar el 

curs, doncs era una mala notícia, no? I quins han estat els beneficis de l’avançament 

del curs en formació professional en aquest context. Per tant, celebrem que el proper 

curs això ho millorin, ho hagin d'arreglar, però caldria arreglar algunes altres coses. 

És un procés que només té en compte, sobretot té en compte les primeres opcions, 

la resta no es valoren. I, per tant, no crec que es pugui defensar que funcioni com 

l'accés a la universitat, perquè recordo també que estem parlant de graus mitjans, 

que la Unió Europea valora pràcticament com a obligatoris, ja que parlem de joves 

menors d'edat. 

I opacitat, deia. Com pot ser que l'alumnat amb necessitats específiques de suport 

educatiu, per exemple, no surti, no aparegui a les llistes d'espera, no? O quants 

alumnes de grau mitjà, que optaven a fer grau superior, que ja estan al sistema, no 

han pogut accedir a cicles perquè el sistema sobretot té en compte prioritzar els 

provinents de batxillerat.  

Però, en qualsevol cas, el tema no és de prioritzar uns sobre uns altres, entenem 

que no es tracta d'això, sinó que es tracta d'ampliar l'oferta pública d'acord amb una 

correcta prospecció, que aculli el conjunt d'alumnat i persones que, 

independentment de la seva edat, vulguin cursar un cicle formatiu. Perquè, què tenim 

ara, no?, 1.200 sol·licitants sense plaça, grau mitjà o superior al setembre, 10.000, 

que vostès diran, ho han dit diverses vegades, eh?, que no és així, no?, però són 

sol·licitants que no tenien plaça assignada al juny i que després no han continuat. 

No sé, parlaven de renúncies, per la banda..., que es van desanimar per la dificultat 

d'accedir a aquesta plaça, i parlava de 13.000 vacants. Nosaltres entenem que això 

ho llegim com un fracàs, ho mirem per on ho mirem, i això en un context 

d'abandonament del 15 per cent en general, del 40 per cent a grau mitjà, només ens 
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supera Romania, i amb un atur del 38 per cent entre els menors de 20 anys. Entenem 

que no hi ha espai per al cofoisme i que, per tant, ens hem de centrar en l'espai de 

millora.  

I el paper del meu grup no acaba només amb la crítica. Li falten mans, jo crec, per 

comptar les vegades que ens hem ofert a ajudar, per seure, per parlar de possibles 

solucions, que les podem tenir. Després lliuraré aquest informe que va fer el Govern 

alternatiu, que a vegades vostès se’n riuen. Doncs, li lliuraré aquest treball perquè 

és públic, perquè m'encantaria que també el poguessin tenir en compte per contribuir 

a millorar el sistema, i que convoqués també als sindicats, a les cambres, a les 

patronals, al món municipal. No només en la comissió rectora de l'Agència de 

Formació Professional, com fan habitualment, amb uns quants, sinó a tots, per parlar 

del proper curs, d'una cosa concreta, per millorar el procés d'admissió, per no repetir 

errors d'aquest curs, o d'altres anteriors, per decidir inversions, perquè ja li anuncio 

que amb el que s'inverteix ara no farem res, cal passar dels 48 milions d'euros d'ara, 

com a mínim a 130, i li recordo que dels més de 1.000 que rebrà del Govern 

d'Espanya Catalunya, vostès no han sumat ni un euro de recurs propi. Que calen 

més equipaments, cal especialment renovar maquinària i tecnologia a les aules de 

formació professional del conjunt del país. Una inversió d'uns 15 

 

Fitxer 27CE9 

milions d'euros aproximadament. Cal més professorat, i, a més a més, cal treballar 

per cobrir les baixes de difícil cobertura en determinades especialitats; no només 

informàtica, n'hi ha més, i no tan sols estenent la jornada. I li proposo arreglar-ho, 

buscar la manera d'arreglar-ho també a través de la llei d'acompanyament dels 

pressupostos. Pot ser un instrument útil en aquest cas. I, en qualsevol cas, doncs, 

ja li anuncio una proposta de resolució del meu grup amb propostes concretes per 

afrontar aquest problema tan important.  

Entenem que ens cal un pacte per a l'FP, això s'ha de fer ja. I després, li volia 

preguntar, per exemple, si ens pot aclarir si hi haurà l'equiparació del professorat 

tècnic d'FP amb el cos de secundària. Nosaltres tenim entès que això tindria un cost 
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d'uns 8 milions d'euros. Ens agradaria saber si ho té previst i quan ho duria a terme 

de manera efectiva.  

Pel que fa als centres integrats, volem demanar-li si ja té a punt el decret anunciat 

pel passat mes de juny. Han passat set anys de l'aprovació de la llei, conseller. Sap 

que el País Basc compta, per exemple amb trenta-un centres integrats, Castella-

Lleó, amb 24, a Catalunya no en tenim cap.  

El 2015 es va construir el que havia de ser el Centre Integrat d'Automoció a Martorell, 

amb un cost de 17 milions d'euros, amb una capacitat de 15.000 alumnes. Va ser 

inaugurat per Artur Mas, i, des d'aleshores, està tancat. S'han perdut set anys, i fins 

l'any que ve, doncs, toca continuar esperant.  

Pel que fa a les beques. Hem demanat moltes vegades que es complementin les 

beques del ministeri, per exemple, per mobilitat, per a aquests desplaçaments. Hi ha 

molts polígons industrials que estan en llocs de difícil accés. Molts joves, doncs, no 

tenen transport públic per arribar-hi que sigui àgil o transport privat, i, per tant, ens 

sembla que això té a veure amb l'equitat, amb la igualtat d'oportunitats, i seria de 

justícia, doncs, treballar en aquests ajuts.  

Un tema que era de voluntat política, que era el fet d'executar el pagament de la 

matrícula universitària als estudiants excel·lents provinents de grau superior, això 

em sembla que el conseller Nadal els hi ha arreglat fa pocs dies, i, per tant, deu ser 

l'únic que conserva aquell esperit del govern tripartit o govern d'esquerres.  

Però en tot cas, queden molts altres reptes pendents. No hem parlat de ràtios. Si 

tinc temps, sí que li vull dir que ens concreti el tema de ràtios, de professorat, 

l'abandonament, la igualtat d'accés a les dones en determinats cicles de futur, la 

inclusiva, els IFES són insuficients. Voldria preguntar concretament com es fa aquest 

mapa d'alumnat d’IFES que ens parlava el director general, i, per tant, li vull dir que, 

a més de les dues novetats que ens ha anunciat, què més pensa fer el proper curs 

perquè no torni a passar el que passa any rere any els últims cursos, i a nivell 

pressupostari, què ens pot avançar pel que fa a la previsió d'inversió en FP el proper 

curs. 

Gràcies. 
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La presidenta 

Gràcies, diputada. És el torn ara del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i té 

la paraula la senyora Judith Toronja. 

Judith Toronjo Nofuentes 

Moltes gràcies, presidenta. S’encén? Sí. Gràcies, conseller, director general, i a tot 

l'equip del departament que avui l'acompanya, per a l'exposició. Sobretot, li 

demanem també que ens facin arribar aquestes xifres i aquesta presentació avui 

molt detallada sobre aquesta planificació, sobre el procés de preinscripció i sobre la 

formació professional de cara al curs 2022-23, però alhora analitzant amb detall 

aquests darrers tres últims cursos que ens ha de permetre, a través de la sol·licitud, 

de l'edat, del gènere, del territori i de les famílies professionals, veure quines 

conclusions n'extraiem, i, sobretot, analitzar les propostes de millora.  

Una compareixença que, a més a més, arriba després de la petició de diferents grups 

parlamentaris. De fet, ja demanàvem des de Junts per Catalunya que se'ns donés 

dades i que se'ns donés el detall des del passat mes de juliol. Ha arribat aquesta 

compareixença al novembre, tenint en compte que la compareixença d'inici del curs 

de la resta d'estudis es va portar a terme al mes de setembre.  

Entrant en el detall de la qüestió, des de Junts tenim molt clar aquest paper clau que 

avui posàvem sobre la taula de la Formació Professional, de fer-ho com a eina 

bàsica per al coneixement del país, però alhora de la mà de l'economia, de 

l'ocupació, i, sobretot, d'aquest reajust que ha d'haver-hi entre l'oferta i la demanda, 

que va molt més enllà del Departament d'Educació, i que interpel·la també a d'altres 

departaments del Govern que han de sumar en la mateixa línia perquè l'estratègia 

sigui conjunta de país. El que passa per reconèixer, per prestigiar la formació 

professional, no fer-ho en contraposició dels estudis universitaris, com una opció 

acadèmica més que hem vist a la pràctica els darrers anys com ha incrementat, 

precisament, de cara als joves del país aquesta voluntat d'apostar per aquests 

estudis per l'alt volum d'inserció laboral i en el món laboral que dona lloc.  

L'augment, per tant, d'aquesta col·laboració entre els centres, entre les empreses, 

entre l'àmbit públic i privat, però també per a la formació professional dual, i alhora 

incidint en els sectors estratègics del país, com poden ser en la indústria o a través 
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del pacte Nacional per a la indústria o a través de la tecnologia com a espai. 

Evidentment que hi aposta; és una de les prioritats.  

De fet, el pla de govern així ho establia que aquest havia de ser un dels factors claus 

de la legislatura, però res més lluny de la realitat, ens trobem amb un segon curs 

consecutiu on milers de joves no han obtingut l'assignació aquest mes de setembre, 

i, per tant, una vegada iniciat el curs, s'han donat resposta per tal de poder-se 

matricular. 

 Avui hem vist sobre la taula algunes propostes de millora que procedirem a 

analitzar, però deixi'm també que insisteixi en un dels reptes que va demanar aquest 

propi Parlament, que és el d'incrementar el trenta-quatre per cent l'oferta formativa, 

i que s’hi ha donat resposta. Per tant, en aquest sentit, creiem que és positiu, però 

ara cal un pas més, i, sobretot, que aquest acord parlamentari, que és una realitat, 

s'adapti a la realitat laboral.  

Dit això, el problema es demostra com no és tant del volum de l'oferta d'aquestes 

34.000 places més i d'aquest increment que hi ha hagut a la Formació Professional, 

i que realment és important posar-lo en valor, sinó dels desajustos que hi ha. 

Aquestes 13.000 vacants del resultat que ens donava entre el grau mig i el grau 

superior, voldríem saber també el detall sobre quines preferències ha tingut aquest 

alumnat que no ha obtingut la plaça preferent, però que, en canvi, sí que se li han 

donat opcions alternatives, però ha decidit no matricular-se finalment. Quins són, per 

tant, aquests estudis menys reclamats, i si es planteja per part del departament 

alguna acció en aquesta línia davant la baixa demanda reiterada, que entenem que 

no ha d'atendre només a un curs acadèmic, sinó que ha de ser comparativament 

amb diferents cursos.  

Fa uns mesos també el senyor Mohedano ens explicava aquest mapa territorial de 

vacants, que avui en veiem els resultats. Creiem que cal seguir en aquesta línia i fer 

un pas més en l'anàlisi prospectiu que ens presentaven, fer-ho territorialment 

relacionat amb el mercat laboral. I hi han algunes dades que any rere any ho 

evidencien. De fet, el 2021, la Cambra presentava un informe on es certificava que 

el vuitanta per cent dels empresaris tenien problemes per trobar personal qualificat, 

i això provocava que el vint-i-quatre per cent de les empreses de Catalunya no 
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poguessin créixer, precisament, a causa d'aquesta falta de joves o falta de 

professionals. 

Cada vegada, per tant, hi ha més aposta, i cal que hi seguim treballant, però hi han 

algunes qüestions. Com podem millorar aquest procediment, aquest procés de 

preinscripció i de matrícula, ens garantien que a través, doncs, d'aquesta nova 

modificació de cara al curs 23-24 tothom podrà començar els estudis al setembre. 

Això vol dir, per tant, que aquest procediment de preinscripció s'avançarà i que 

l'assignació serà anticipada, les adjudicacions totes el mes de juliol. 

Consideren que cal, doncs, redimensionar aquest mapa territorial, i no només fer-ho 

a curt termini, sinó també amb una visió llarga i estratègica de país, de mitjà i llarg 

termini, que permeti enfocar aquests sectors estratègics del país; fer-ho, 

evidentment, com dèiem, de la mà dels principals actors i dels agents i sindicats del 

país, amb les administracions, que veiem que darrerament no s'han tingut en 

compte, però que, en tot cas, esperem a través d'aquest nou protocol d'orientació 

que avui ens presentaven que sigui l'oportunitat perquè verdaderament tots els 

agents hi puguin participar i es pugui fer de forma conjunta. 

Ens interessaria saber també quantes peticions de cicles formatius s'han desestimat 

a nivell territorial en aquest curs 22-23 i sota quins criteris s'aplica la creació de nous 

estudis, entenent que hi han moltes administracions, en aquest cas d'ajuntaments, 

que han fet la petició, perquè identifiquen de primera mà que hi ha empreses i que 

hi ha una manca de professionals en els seus territoris. Així com, en la línia de seguir 

defensant l'aposta per aquest sistema educatiu català, com pretén el departament 

també integrar en el mapa i dotar de recursos l'oferta concertada i inclús la privada 

en formació professional. 

Avui, un dels temes que han destacat tant el conseller com el director general i la 

diputada que m'ha precedit en la paraula és aquesta preocupació que tenim amb les 

dades que sortien la darrera setmana: 74.000 joves que van abandonar el 2021 els 

estudis. Per tant, aquest abandonament, que és una dada significant del que hi ha 

actualment. De fet, a nivell de formació professional, un de cada dos joves com 

veiem com abandonen els estudis, i una de les primeres mesures és aquesta aposta 

per l'orientació i garantir els itineraris. 
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Els serveis d'orientació a poc a poc és cert que es van incrementant, però trenta-

quatre segueixen sent insuficients. Voldríem saber si en la proposta, doncs, del 

pressupost també s'incidirà en aquesta partida i fins a quin punt incrementarà arreu 

del territori perquè realment es pugui donar resposta a tots els alumnes del país. 

Vostès també han parlat d'aquest decret d'orientació, que n’esperarem, doncs, 

analitzar els resultats. I creiem, doncs, que és una de les mesures de les quals ha 

de partir aquest pla d'orientació. 

I, per altra banda, incidint en aquest abandonament i el que fa a la continuïtat dels 

alumnes de quart d'ESO, la qual celebrem, insistim, doncs, que també hi han altres 

tipologies d'alumnes que se'ls ha de donar continuïtat. Avui s'avançaven amb 

aquesta continuïtat de les escoles d'adults, la qual veiem positiva. Però cal també 

que donem resposta a la continuïtat d'aquells alumnes que han començat el 

batxillerat i que consideren que aquella no ha sigut la seva opció acadèmica 

adequada i que, per tant, volen seguir i reubicar-se, perquè necessiten aquesta nova 

oportunitat. 

També, pel que fa a la continuïtat dels graus superiors, la preferència per al 

batxillerat deixa enrere els de grau mitjà. Per tant, creiem que és una de les mesures 

que també cal analitzar i donar-hi resposta. 

Com a propostes de cara a l'orientació i de cara a aquest abandonament, des de 

Junts per Catalunya seguim defensant un sistema de beques salari amb models que 

permetin, com hem vist darrerament, a través de la iniciativa privada i a través 

d'algunes fundacions, l'aposta per beques salari, l'aposta per ajudar aquells alumnes 

que no poden continuar per un motiu econòmic i fer-ho, doncs, sobre costos 

sobrevinguts, com poden ser la mobilitat, l'habitatge, i poder-hi donar resposta, en 

definitiva. 

Queda molt poc temps, però sí que voldria incidir en aquesta aposta per la formació 

professional dual. A la darrera compareixença del conseller ens parlava de que a 

Catalunya ens trobàvem al dinou per cent, que actualment ens trobem al vint-i-ú; per 

tant veiem com ha incrementat en un dos per cent en l'inici del curs 22-23, però cal 

que s'acceleri molt més si l'objectiu i el repte és arribar al quaranta per cent en el 
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marc d'aquesta legislatura, que no sabem quants mesos durarà, però veiem que es 

quedarà a moltíssima distància. 

I altres qüestions molt ràpides. La reducció de les ràtios, hem vist com s'ha iniciat 

amb els cursos..., o amb l'infantil. Creiem, doncs, que aquesta reducció de ràtios que 

s'havia anunciat per part del Govern també s'ha de portar a terme en d'altres tipus 

d'estudis, com podrien ser la formació professional, que actualment compta entre 

trenta i quaranta alumnes en algunes classes, el que provoca que realment la 

formació sigui complexa. 

I faig un darrer apunt. El conseller Nadal sí que esmentava i anunciava la setmana 

passada aquest anunci d'assumir el cost de les matrícules d'honor de grau superior 

per a les matrícules de grau universitari. I a mi m'agradaria saber si ho assumirà el 

propi Departament d'Educació o si es tracta d'una promesa buida i que de nou 

provocarà que hi hagi un infrafinançament i que ho hagin d'assumir les pròpies 

universitats. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. És el torn ara del Grup Parlamentari de VOX, i té la paraula el 

senyor Manuel Acosta. 

Manuel Jesús Acosta Elías 

Sí; moltes gràcies, presidenta. Muchas gracias, señor Gonzàlez-Cambray y señor 

Miguel, por su comparecencia y sus explicaciones. En la planificación del presente 

curso escolar de formación profesional, el departament ha puesto el acento, como 

han indicado los comparecientes, en facilitar el acceso a los alumnos de cuarto de 

ESO, y se ha conseguido en un noventa y site por ciento, pero ha olvidado la 

continuidad de aquellos estudiantes que provienen de escuelas de adultos, de 

bachillerato y deciden empezar la formación profesional. No ha olvidado 

mencionarlo, pero sí, digamos, en la aplicación de esta tendencia. 

Además, en su comparecencia conjunta, casi ha pasado desapercibido que de los 

veinte mil preinscritos a los finalmente cinco mil que acaban participando en la última 

convocatoria de adjudicación de plazas en el mes de septiembre se han perdido por 



Comissió d’Educació 

Sessió núm. 27 / 21 de novembre de 2022 

 

63 

el camino diez mil alumnos. Esto es substancial. Cuando en mi anterior pregunta al 

govern me he referido a que las palabras del señor conseller eran una declaración 

de intenciones, yo lo que quería o mi propósito era hablar de la relación que 

establecía el señor Gonzàlez-Cambray entre que el noventa y siete por ciento de la 

asignación de plazas solicitadas a los alumnos provenientes de cuarto de ESO 

asegura la reducción sustancial del abandono escolar. O esto es lo que me ha 

parecido entender. Y, entonces, eso es lo que yo ponía en entredicho hasta que no 

tengamos la evidencia de los datos en el siguiente curso escolar. 

Como ha reconocido el señor Miguel y también el señor Gonzàlez-Cambray, es 

necesario que se realice una adecuada prospección de la oferta y la demanda con 

antelación y que los dos períodos de matriculación –esto lo añado yo– concluyan 

antes del 31 de julio. 

Y sobre el abandono escolar, me gustaría entretenerme un poquito a hablar con más 

detenimiento: Cataluña sigue en cabeza, por encima de la media española, con más 

jóvenes, poco cualificados o sin estudios postobligatorios. Situación 
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que todos los expertos consideran muy preocupante. Tenemos prácticamente el 

cuarenta por cien del alumnado de grado medio de formación profesional que 

abandona los estudios. También nuestra región encabeza los rankings europeos del 

abandono escolar –14,8. De cada diez matriculados en ciclos formativos de grado 

medio, cuatro no llegan a finalizarlos, un cuarenta por cien. 

Las personas sin estudios postobligatorios sufren el doble de paro y tienen cuatro 

veces más posibilidades de tener un trabajo no cualificado, con la pérdida de 

oportunidades vitales que esto supone. Tenemos un 25,7 por cien del paro juvenil; 

hay que tomar medidas urgentes al respecto, también, desde la conselleria de 

Educació. El conseller ha presumido de que solo quinientos veinticuatro solicitantes 

de plazas de ciclos formativos de grado medio y 575 de grado superior se han 

quedado sin plaza, pero esto oculta la triste realidad de las diez mil personas que 

han optado por el abandono escolar. Es dramático constatar cómo en la segunda 

fase de la matriculación se produce un abandono drástico ante la incertidumbre, 
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sobre todo, de tener o no plaza en la proyección del verano, digamos, ¿no? Y a esto 

hay que añadir también el desastre que se produce en diciembre –que esto sí que 

lo han comentado ustedes–, ¿eh?, de abandono escolar. Por otro lado, ha habido 

alumnos que han empezado las clases un mes más tarde después de que 

empezarán, con la consiguiente mengua en su proceso formativo y la deserción de 

muchos de ellos ante una nueva situación de incertidumbre. 

En otro orden de cosas, Cataluña no dispone de una red de centros de formación 

profesional integrada en pleno funcionamiento después de siete años de la 

aprobación de la Ley 10/2015, del 19 de junio, de formación y cualificación 

profesionales. 

Otra cuestión es la que trata a los alumnos con necesidades educativas en nuestra 

región. Ahora mismo hay más de 48.000 alumnos con necesidades educativas 

específicas que están cursando la educación secundaria obligatoria. Muchos de 

ellos acabarán la ESO y querrán estudiar formación profesional. Por eso queremos 

preguntar cómo van a promover la continuidad del alumnado con NESE, digamos, 

tipificado así. ¿Cuánto personal especializado cuentan en los centros de formación 

profesional para ayudar a los alumnos que participen de una educación inclusiva 

verdaderamente inclusiva? 

Otra cuestión és la relacionada con la incorporación de más profesores. Para cubrir 

las horas de los profesores de baja, las direcciones de algunos centros han 

propuesto hacer horas extras, ya que el Consorci d'Educació de Barcelona –

entonces ya estoy dando una pista de dónde existen estos centros– no está 

cubriendo las bajas cortas por falta de personal. Sin embargo, inspección no lo 

permite, lógicamente: un funcionario de carrera o interino no puede hacer más horas 

de las estipuladas; solo puede realizar otro trabajo, siempre que lo que cobre no 

supere el máximo permitido por la ley, por ejemplo, pues PFI, cursos de formación 

proyectos del ministerio. Todo se cobra como complemento al sueldo. Lo que ha de 

hacer la Generalitat es poner más recursos y personal docente, no que hagan horas 

extras, que no és más que cubrir las carencias o poner un parche. Y, por cierto, 

¿para cuándo la equiparación salarial de los profesores de formación profesional y 

los de secundaria? 
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Finalmente, aprovechando también la presencia del señor Mohedano, quisiera 

comentar un aspecto que consideramos que es interesante. La Agencia Pública de 

Formación y Cualificación Profesional de Cataluña tiene entre sus funciones –leo–: 

«Dirigir y coordinar el sistema de Formación y Cualificación Profesional de Cataluña 

y establecer criterios específicos de planificación de la formación profesional inicial 

y de la formación profesional para la ocupación que se financia con fondos públicos.» 

Bien. Sin embargo, si consultamos los presupuestos ejecutados del mes de 

septiembre, aparece que la agencia solo ha ejecutado el 4,21 por cien de las 

obligaciones reconocidas sobre el presupuesto definitivo. Es la entidad autónoma 

administrativa con el porcentaje más bajo, con diferencia, del resto de entidades, 

con lo crucial que debería ser su desarrollo y su trabajo. ¿Nos puede explicar por 

qué en el mes de septiembre todavía no se ha ejecutado el noventa y seis por cien 

del presupuesto de la agencia? 

Y, ahora sí, una última pregunta. El veintiocho por cien de las 12.215 solicitudes 

procedentes de bachillerato, que nos ha comentado el señor Miguel..., de este 

veintiocho por cien que ha hecho la solicitud pero que viene de bachillerato para 

cursar ciclos formativos, ¿cuántos no se matricularon finalmente?, si sabe el dato. 

Lo digo sobre todo porque es muy conveniente para agilizar todo el proceso de 

asignación –de preinscripción, matriculación y asignación– una fuerte coordinación, 

una coordinación profesional y sistemática con todo el proceso de asignación de 

plazas universitarias tras las pruebas de selectividad. 

Muchísimas gracias. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. És el torn ara del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. I té la paraula la senyora Nogay Ndiaye. 

Nogay Ndiaye i Mir 

Gràcies, presidenta. Conseller, director general... Bé, com sempre, començaré amb 

algunes reflexions i desmuntant algunes de les informacions que han posat sobre la 

taula, eh? Sembla que tingui alguna cosa en contra del conseller, personal, però res 

més lluny de la realitat, eh? Però és que trobo que sovint, quan es presenta en 

aquesta comissió o en seu parlamentària, fa unes declaracions que sembla que 
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insulta directament la nostra intel·ligència o la de la comunitat educativa. De fet, 

vostè ha arribat aquí i ha iniciat la seva compareixença parlant dels grans avenços 

de l’FP, l’orgullós que n'estava i lo bé que estava funcionant el sistema d'FP i que 

s'havia de felicitar a vostè mateix –no ho sé, no entraré a qualificar-ho. 

Com ja s'ha repetit, i també l’hi vam dir en el Ple: no ens podem felicitar per la situació 

de l’FP a Catalunya quan tenim l'índex d'abandonament escolar prematur més elevat 

de tota la Unió Europea: estem per sobre de la mitjana europea i per sobre de la 

mitjana espanyola. La majoria d'alumnat abandona els estudis un cop acabada 

l'ESO. I, per tant, jo no crec que sigui una qüestió de felicitació o una qüestió de 

celebració, la situació de la nostra formació professional. 

Bé, vostè també ha parlat d'aquestes tretze mil places sense cobrir; de fet, ho ha 

repetit en reiterades ocasions tant en comissió com al Ple. Llavors a mi m'agradaria 

poder posar sobre la taula algunes dades. Les places d'FP repartides pel territori 

estan de la següent manera: més de 110.000, a Barcelona; 14.000, a Girona, 12.000, 

a Lleida, i 21.000 i escaig, a Tarragona. 

Llavors, aquestes 13.000 places també ens agradaria que estiguessin desglossades 

per territori i per família professional, perquè és molt fàcil parlar de dades absolutes 

i dir: «Han quedat 13.000 places desertes». Però en quins territoris i en quines 

condicions i amb quina jornada? Perquè, és clar, vostès parlaven d'alumnat que 

només es matricula d'una opció, d'una família professional i d'un torn, però no tenim 

en compte les casuístiques territorials. A territoris com, per exemple, Lleida, a 

Ponent, etcètera, Pirineus, la realitat territorial és un fet que s'ha de tenir en compte 

a l'hora de qualsevol matriculació en qualsevols estudis, sobretot en els estudis 

postobligatoris, que comporten un desplaçament. És a dir, tenim un sistema de 

transport públic nefast. La majoria del territori no està ben connectat. Tenim transport 

públic que potser passa tres vegades al dia, i això vol dir cada quatre o cinc hores, i 

amb això has de compaginar, potser, la teva altra feina, una feina remunerada que 

compagines amb els estudis, o la teva realitat socioeconòmica, el teu context 

familiar. 

Llavors, aquest és un aspecte que s'ha de tenir en compte perquè, com també hem 

posat a sobre de la taula en diverses vegades, les beques salari a formació 
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professional no existeixen, i les beques brillen una mica per la seva absència. I, per 

tant, per descomptat que l'alumnat tria en funció de la disponibilitat i de les 

possibilitats que té al seu territori. Perquè, si prenem com a exemple el que acabo 

de posar, el tema de Lleida, Ponent, Pirineus, ens trobem davant d'una situació molt 

complicada i no hi ha ningú que es faci càrrec d'aquest transport. I, quan parlem de 

joves que no tenen transport privat o que no tenen els divuit anys, la situació encara 

empitjora. 

Llavors, també, com he dit amb el desglossament de les dades, amb 110.000 places 

a Barcelona i 12.000 a Lleida, repartides per tot el territori, hi ha moltes famílies 

professionals que no estan cobertes i que no tenen places suficients. Llavors, el que 

no podem fer és obligar l'alumnat a matricular-se en formació professional d'un 

sector concret perquè a la resta del seu territori no hi ha places, obligant a canviar 

de família professional o a acceptar aquella única família en la que hi ha alguna plaça 

disponible com a alternativa a quedar-se sense estudis o tenir un any en blanc, no?, 

un any on no es cursa cap nivell educatiu. 

Llavors, vostès també han posat a sobre de la taula algunes dades. Han parlat de 

l'increment d'alguns grups de formació professional o de professionalització, no?, de 

com s'havien incrementat els PFIs o els IFEs o els cicles formatius de grau mitjà 

bàsics. A Lleida no s'ha augmentat cap d'aquests tres grups, que dèieu que eren els 

més importants i els que més s'havien ampliat a tota Catalunya. A Lleida, cap 

d'aquests tres grups s'ha incrementat. Zero, ni un. 

Llavors, vostès també deien que moltes d'aquestes places queden vacants. Quan 

els alumnes es matriculen a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, hi ha 

alumnes que fan la preinscripció i que després no fan la matrícula. Però és que això 

ve condicionat per diferents situacions. És degut a diferents casuístiques. D'entrada, 

quan comença el termini de preinscripció, que és a l'abril, l'alumnat que està cursant 

quart d'ESO encara no sap si passarà el curs, encara no sap si repetirà o no repetirà, 

si aprovarà o no aprovarà quart d'ESO. I, per tant, s'està matriculant d'uns estudis 

posteriors amb els ulls tancats, creant una possibilitat de continuïtat en el cas que 

aprovi quart curs i que pugui…, i que obtingui la titulació i pugui passar a cicles 
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formatius. Quan això no passa i hi ha repetidors, òbviament que aquests alumnes 

no es matricularan. 

Després, també hi ha el cas de cicles formatius de grau superior, on hi ha alumnat 

que es matricula de cicles un cop acabat el batxillerat per tenir una alternativa a les 

PAU. Què passa si no aprovo les PAU o si no obtinc la nota necessària de tall per 

accedir a la carrera universitària que he triat? Doncs la majoria d'alumnes es 

matriculen també de cicles formatius de grau superior per no tenir aquest any en 

blanc, no?, una altra vegada, per no tenir un any sense estudis. 

I, de fet, l'orientació educativa, aquesta orientació educativa que té tantes 

mancances en el nostre sistema educatiu i que no arriba a la majoria de centres, 

sovint orienta l'alumnat –acostuma a ser el mateix professorat–, orienta l'alumnat a 

fer això, no? Quan no tens clar si obtindràs la nota que necessites per a accedir a la 

carrera universitària que desitges, l’orientació et diu: «Doncs fes també la 

matriculació a cicles formatius de grau superior perquè no et quedis sense 

alternativa». I això passa als nostres centres. 

Llavors, vostès també deien que, amb una titulació de formació professional, 

l'alumnat té més possibilitats d'incorporar-se al món laboral. Això és cert, però és 

que això és cert des de l'inici dels temps, si ho comparem amb batxillerat. Perquè 

una persona, quan ha cursat un cicle formatiu, té una professió; s'ha professionalitzat 

en un aspecte. I, quan un alumne fa un batxillerat, té uns coneixements teòrics que 

l'han preparat per a superar un examen; no té cap tipus de professionalització. I, per 

tant, òbviament que té més possibilitats d'assolir una feina un cop acabat el 

batxillerat que no… Ai, perdó, un cop acabat els cicles formatius que no acabat el 

batxillerat.  

Però el problema és el mateix Departament, que, durant molts anys, ha abandonat 

els cicles formatius. No tenen ni els mateixos recursos, ni el mateix interès, ni suposa 

la mateixa despesa per al Departament d'Educació, i queda palès en la manca de 

professorat i en la gestió de la matrícula i en molts aspectes, en molts greuges que 

formen part del nostre sistema de formació professional, si ho comparem amb altres 

nivells, com, per exemple, el batxillerat. Tenim molts centres a tota Catalunya que 

no tenen, per exemple, professorat d'informàtica i tenim alumnes que paguen una 
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matrícula de més de tres-cents euros per cursar un cicle formatiu i que durant més 

de la meitat de la jornada no tenen un professor que els hi fa les classes. 

Això també és un afegit més que comporta o que suma en aquest abandonament 

escolar. Hi ha alumnes que acaben deixant els cicles formatius perquè s'han 

matriculat d'un cicle i es troben que no tenen profe a la meitat de les classes i que 

no reben la formació necessària. Aquest abandó també es part del Departament, 

perquè té les eines per solucionar-ho i no ho vol fer. I quines serien les eines? Doncs 

deixar de maltractar el professorat tècnic d'FP i garantir aquestes condicions. També 

es podria equiparar aquesta titulació del professorat tècnic perquè pogués fer classe, 

impartir docència, als cicles formatius i garantir que hi hagi aquesta presència de 

professorat. 

I, ja que parlem de l'equiparació salarial, és una de les demandes sindicals, una de 

les demandes sindicals que s'ha aprovat en seu parlamentària en repetides 

ocasions, en diferents mocions que s'han presentat al ple de Parlament i, per tant, 

que, com a poder legislatiu que exercim en aquesta cambra, les decisions que 

s'aproven s'haurien de dur a terme. Ara ja sabem que, en la seva reunió del 
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del passat 14 de novembre, la mesa sindical, el Departament va afirmar que no 

garantirà aquesta equiparació salarial i que no la farà efectiva.  

I també m’agradaria –no m’estendré gaire– m’agradaria poder acabar parlant de la 

FP dual. Vostès han defensat i han parlat diverses vegades de la FP dual i nosaltres 

continuem afirmant que és una manera de garantir mà d’obra barata a les empreses. 

Heu fet referència al tutor o tutora d’empresa, i a mi m’agradaria saber qui és aquest 

tutor o tutora d’empresa. Si no tenim docents als centres educatius, qui fa aquesta 

tasca docent a les empreses? És un docent qui garanteix aquestes pràctiques i que 

tutoritza, o és un encarregat o un jefe de l’empresa que el que fa és el seguiment 

d’aquest alumne i es garanteix que faci la mateixa feina que un altre treballador per 

la meitat del preu.  
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Nosaltres mai estarem d’acord amb aquesta situació. Si voleu revertir aquesta 

situació i garantiu la presència de professorat en tot el sistema de pràctiques, 

garantint que aquestes pràctiques no es converteixin en una mena d’explotació 

laboral per al jovent, doncs potser hi votarem a favor…  

La presidenta 

Se li ha acabat el temps, diputada, ja ens passem. 

Nogay Ndiaye i Mir 

I ja acabo presidenta; i acabo presidenta, només amb una petita pregunta: han 

calculat quan quants alumnes d’FP ja han abandonat la formació professional a dia 

d’avui? Perquè molts estudis apunten que abans de Nadal hi ha molts alumnes que 

ja deixen la formació.  

Gràcies. 

La presidenta 

Em sembla que no li deixaré temps al final, eh? Molt bé, anem ara pel Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, i té la paraula el diputat Jordi Jordan. 

Jordi Jordan Farnós 

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades. En primer lloc, agrair al conseller i també 

al director general les compareixences. Unes compareixences que pensem que 

arriben tard, perquè fa molt de temps que les havíem demanat, però que, en tot cas, 

agraïm totes les dades, tota la informació que se’ns ha donat. I també saludar els 

diferents sindicats i membres també de la Conselleria que ens acompanyen.  

La formació professional a Catalunya és millorable. Les coses entenem que no 

s’estan fent bé. Cal escoltar la comunitat educativa, cal escoltar els sindicats, cal 

escolta els estudiants, cal escoltar les famílies i pensem, senyor conseller, que 

estaria bé que no escoltés tant a segons quins assessors que estan al seu costat.  

No li negaré, no li negaré alguns avenços, que n’hi ha hagut amb relació al curs 

passat, però d’aquí a fer segons quin discurs, la veritat és que no ho veiem. I per 

tant, també li demanem, com sempre fem, menys cofoisme, menys triomfalisme i 

més autocrítica.  
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En primer lloc, és evident que el procés de preinscripció i de matriculació no ha tornat 

a funcionar bé aquest any i, per tant, com vostès mateixos també han apuntat 

tímidament, cal millorar i agilitzar-lo de cara al curs vinent, perquè aquest curs ha 

estat una vegada més, un caos. Aquesta doble via de matriculació, molt de l’alumnat 

que no coneixia els estudis que anava a cursar fins a poques hores abans de l’inici 

de curs, molts que han començat passades ja moltes setmanes de curs, i per tant, 

és evident que les coses no s’han fet bé en aquest sentit. 

I vostès també només han prioritzat els alumnes provinents de quart d’ESO, ara 

diuen que també inclouran altres grups, especialment, si no ho hem entès malament, 

aquells que estan estudiant aquesta titulació dintre de les escoles d’adults. Però és 

evident que n’hi ha molts més i, per tant, aquí no podem continuar deixant fora a tot 

l’alumnat que estudia batxillerat, que estudien altres cicles o que estudien diferents 

programes de formació i inserció. Perquè entenem que amb el que ha passat, que 

aquests milers d’alumnes han començat el curs una vegada aquest ja havia 

començat, això és una demostració que les coses no van bé i que, per tant, estem 

lluny encara d’un sistema de qualitat i que hem repetit els errors que es van cometre 

l’any passat.  

A més a més, també a ulls de molts de sindicats i de famílies, aquest allargament 

extrem del procés de preinscripció i el retard de l’assignació de les places més enllà 

del juliol, el que s’està fent és afavorir el desviament i la matriculació a centres privats 

i per tant, crec que això també cal posar-ho aquí, perquè, quina família, no?, espera 

matricular el seu fill el mes d’octubre si sap que això no acabarà o no pot acabar bé. 

Per tant, aquí estem fent, des del Departament d’Educació, que moltes famílies optin 

per la per l’oferta privada.  

Per tant, són qüestions que demostren, no?, que la preinscripció i tot aquest procés 

s’ha de millorar, i molt, i per tant, ara que estem parlant enguany d’aquest curs, les 

coses són així. Esperem, a veure si és veritat, que de cara al curs vinent poden 

canviar.  

En segon lloc, l’abandonament prematur als cicles, sobretot de grau mitjà. Entenem 

que és inacceptable. Aquí s’ha parlat en algun moment, hi ha hagut alguna frase 

que, com que molts d’aquests alumnes abandonen, després les ràtios milloren. 
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Pensem que això no es pot dir en seu parlamentària, perquè hauria de ser 

preocupant, o com a mínim ens preocupa molt al nostre grup parlamentari que 

siguem líders a l’Estat, que siguem també dels primers a Europa quant a aquest 

abandonament i per tant, aquí no és que faltin només orientadors, sinó que el que 

falta és una verdadera política d’orientació en tot el sistema educatiu que passa per 

una inversió real a la formació professional, per prestigiar-la, i que també passa per 

escoltar el territori i que després de molts anys al Govern, des d’Esquerra 

Republicana, és evident que no s’ha revertit la situació que tenim.  

Per tant, pensem que cal tirar endavant aquesta orientació. Vostès parlaven de 34 

orientadors. Pensem, evidentment, que és insuficient. També parlaven de fer un 

decret. Ho analitzarem, però pensem que més enllà de decrets, el que calen són 

inversions reals per a poder tirar endavant estos decrets que moltes vegades 

s’acaben quedant en paper mullat i, per tant, cal articular aquest sistema d’informació 

i orientació i acompanyament de l’alumnat, tant a educació obligatòria o 

postobligatòria i també a la formació d’adults. 

I també en aquest àmbit pensem que és molt important que hi hagi un pla contra 

l’abandonament. Dotar-lo, com dèiem, econòmicament, perquè evidentment, 

aquestes xifres no són acceptables des de cap tipus de vista. També en aquest 

sentit, ens agradaria parlar de l’educació inclusiva, que també hi ha un decret que 

no funciona, i que en el cas de la formació professional és evident que també encara 

la situació s’agreuja molt més.  

En tercer lloc, la planificació de l'oferta de la formació professional al nostre país és 

evident que també és millorable. La prospecció que es fa entenem que és precària, 

entenem que no es parla prou amb els municipis, que no es parla prou amb els 

agents socials i econòmics del territori i que, per tant, no s'ha generat, no?, una oferta 

del tot correcta a partir de les diferents xifres que vostès mateixos han anat explicant.  

I en aquest sentit, tornem a reclamar aquest mapa de la formació professional a 

nivell de Catalunya per territoris, per famílies professionals que a hores d'ara no 

tenim, que s'ha demanat al Parlament i s'ha aprovat en innumerables ocasions i que, 

per tant, entenem que és inajornable per poder tindre aquesta foto, aquesta visió del 

conjunt del territori. 
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Un mapa que ens diuen que s'està elaborant encara, però que pel que sabem 

tampoc s'estan indicant les places concretes disponibles. I, per tant, també fem una 

vegada més aquesta reclamació. Perquè és evident, no?, que aquesta gestió, que 

aquest model de formació professional que tenim amb milers de vacants no funciona 

i és revisable. 

Vostès també han parlat que s'ha augmentat un trenta-quatre per cent l'oferta de la 

formació professional. Considerem, encara, que és insuficient, tenint en compte que 

Catalunya també som dels territoris a nivell de l'Estat que menys oferta pública tenim, 

un 56,36 per cent, lluny, molt lluny del seixanta-vuit per cent de la mitjana de tot 

l'Estat. 

Per tant, pensen augmentar-la el curs vinent? Amb quins percentatges? I de quina 

manera pensen millorar aquesta prospecció que és evident que a hores d'ara no s'ha 

fet. 

I dos elements més que m'agradaria parlar en aquest primer torn. Un fa referència 

al professorat i a les ràtios. En relació amb el professorat, ja s'ha dit també que 

vostès s'han desdit d'aquella promesa, no?, que s'havia fet el 2019, que també s'ha 

aprovat aquí en seu parlamentària –així ho diuen els sindicats–, en relació amb 

l'equiparació salarial del professorat de la formació professional. 

I, per tant, els hi preguntem si això és així perquè també aquí contesten sobre 

aquesta qüestió. Perquè és evident, no?, que hi ha una discriminació que s'allarga 

des de fa molts anys en relació amb el professorat de la formació professional. 

I també en relació amb la ràtio. Vostès pràcticament no han mencionat aquest tema. 

No podem, entenem, fer mitjanes generals. I aquí també demanem sobre la ràtio 

dels cicles de formació professional més sol·licitats, on, en alguns casos, estem en 

trenta trenta-cinc alumnes. I, per tant, això també és evident que cal millorar-ho i, per 

tant, cal anar a aquells cicles que realment necessiten una ràtio molt més reduïda i 

que són, moltes vegades, els més demandats. 

I finalment, acabo, i en relació amb l'alumnat i, per tant, amb la igualtat d'oportunitats. 

I aquí sí que m'agradaria citar dos qüestions. Una, aquestes beques de mobilitat. 

Unes beques de mobilitat que van signar en l'acord de pressupostos amb el nostre 

grup parlamentari i que, a hores d'ara, han incomplert i no s'ha fet res. Perquè és 
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evident, no?, que els alumnes –abans també ho explicaven al seu PowerPoint– no 

es mouen moltes vegades de la seua pròpia comarca. I no serà només perquè ells 

no vulguin, perquè moltes vegades tampoc no poden fer front, no?, a les necessitats 

que significa marxar a un altre territori. 

I també en aquest sentit, les taxes. Les taxes que encara s'estan mantenint des de 

l'època del president Artur Mas. També això ja saben que els ho han posat a la taula 

per a la negociació dels pressupostos d'aquest any. Pensen revertir-les o pensen 

que es quedin igual? 

Per tant, i acabo, moltes qüestions, que algunes ja les hem situat, el nostre grup 

parlamentari, de cara als pressupostos, però com a reflexió final els hi tornem a dir, 

més autocrítica, menys cofoisme, menys triomfalisme i, sobretot, que cal un pacte 

per a la formació professional al nostre país. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. És el torn ara del Grup Parlamentari de Ciutadans i té la paraula el 

senyor Nacho Martín Blanco. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller González-Cambrai. Gràcies, director 

general, senyor Miguel. Vull començar aquesta intervenció agraint, com han fet la 

resta dels meus companys, la quantitat d'informació facilitada en aquesta 

presentació, tot i que realment hauria estat molt interessant haver pogut treballar 

amb aquesta informació abans de la intervenció. 

En tot cas, jo crec que aquesta compareixença arriba tard perquè estaven 

demanades les sol·licituds de compareixença per donar explicacions sobre el que 

podem catalogar com una gestió francament millorable per part de la conselleria pel 

que fa a l'assumpte que ens porta avui aquí, que és l’FP. I vull dir que, en definitiva, 

doncs, com diu la dita, mai no és tard quan arriba, i, per tant, més val això que res. 

Però sí que és veritat que jo crec que el mes de novembre estem debatent sobre 

coses que si s’haguessin debatut fa uns mesos haurien tingut molta més utilitat per 

millorar el que ha estat una gestió molt millorable per part de la conselleria. I, des del 

nostre punt de vista, vam presentar, hem presentat en més d'una ocasió propostes 
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de resolució i mocions al Parlament, tant en comissió com al Ple, que precisament 

el que pretenen és posar fi a un problema endèmic del sistema educatiu català com 

és el de la falta d'adequació de l'oferta a la demanda. 

I dic falta d'adequació perquè és veritat que hi ha hagut judicis, potser no prou 

esclarits per part de la conselleria, i crec que aquesta és una bona oportunitat per 

vostès per poder esclarir exactament quins han estat els principals defectes, ja sigui 

en termes substantius o en termes fins i tot comunicatius, per explicar aquest 

desgavell que l'opinió pública ha percebut en termes de la gestió de l'FP per part de 

la seva conselleria, perquè el mes de setembre ens van arribar xifres que eren 

realment escandaloses sobre la quantitat d'alumnes que havien quedat sense plaça. 

És veritat que vostès ara precisen una mica més la informació, però crec que 

aquesta informació no és prou completa i jo crec que fora bo que fossin vostès 

capaços de donar més explicacions sobre quina ha estat realment la situació 

 

Fitxer 27CE12 

sobre el nombre d’alumnes que han quedat fora, sobre aquesta realitat, que també 

és evident que ens preocupa, el fet de l’abandonament prematur dels cicles, sobretot 

en cicles de grau mitjà, que, efectivament no crec que puguin ser dades, doncs que 

permetin una aproximació cofoia o autocomplaent per part de la conselleria quant al 

que afecta a l’FP.  

Des del nostre punt de vista, hi ha un seguit d’elements que són absolutament 

fonamentals. Comprenem que l’aplicació d’un sistema de formació professional dual 

a tot Espanya, però molt concretament a Catalunya, pel nostre..., per la contextura, 

pel teixit empresarial que té la nostra comunitat, és certament complicat. No és fàcil. 

Moltes vegades posem com a exemple el cas alemany, i és veritat que la contextura 

empresarial d’un país com Alemanya és molt diferent del context empresarial d’una 

comunitat com la nostra.  

Però és evident que hi ha queixes per part de sectors empresarials, de les pimes, 

que configuren el moll de l’os del nostre teixit empresarial, doncs que consideren 

que no tenen prou interlocució amb la conselleria o que no tenen prou informació o 
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que no se’ls fa prou partícips del que és aquesta formació professional dual que seria 

tan important per millorar la capacitat que tinguem d’analitzar quins són els perfils 

que necessiten les nostres empreses. Per tant, jo crec que una qüestió fonamental 

és que la conselleria elabori al més aviat possible una anàlisi sobre els perfils que 

es necessiten, que necessiten les nostres pimes, que necessiten les nostres 

empreses per afrontar aquesta carència, aquesta falta d’adequació entre l’oferta i la 

demanda per part de la conselleria.  

Creiem que és imprescindible també en aquesta línia del que comentava abans, 

sobre la necessària interlocució que hi ha d’haver entre la conselleria i els agents 

socials i les institucions, les entitats públiques o privades que participen del procés 

de confecció d’aquest mapa de la formació professional, és imprescindible que es 

creïn, doncs, grups de treball o que es creï un espai veritablement efectiu sobre l’FP 

i sobre la capacitat que tenen les empreses de dir-hi la seva en aquest espai. Perquè, 

òbviament, les empreses i fonamentalment les pimes a Catalunya són actors 

fonamentals en l’aplicació d’aquesta formació professional dual, amb la qual tant ens 

omplim la boca tant des del govern com des de l’oposició, però que sembla que a la 

nostra comunitat no acaba d’enlairar-se, no acaba d’aconseguir uns resultats que 

siguin dignes, per dir-ho d’una manera generosa.  

D’altra banda, jo crec que aquesta exigència de recerca de quins són els perfils 

fonamentals que necessiten les nostres empreses ha de ser una prioritat per part del 

Govern, per a la conselleria. Crec que és imprescindible incrementar l’oferta de graus 

mitjans, sobretot per tenir doncs a l’abast en termes d’aquestes pimes que 

comentàvem abans. Hi ha moltes empreses familiars que fins i tot no tenen personal 

a càrrec, que agrairien molt tenir la possibilitat de comptar amb el suport de la 

conselleria, de comptar amb la protecció i amb el recolzament de la conselleria per 

mirar de millorar les prestacions de les seves empreses. Moltes vegades aquestes 

empreses conceben aquesta formació professional dual més com un problema que 

com una oportunitat, i jo crec que aquí està el principal problema.  

D’altra banda, ens preocupa especialment i ho comentàvem en algunes de les 

mocions que hem presentat al llarg de la legislatura, precisament la participació de 

persones amb necessitats especials en l’àmbit de la formació professional. Creiem 
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que és imprescindible estudiar una bonificació del percentatge d’alumnes amb 

necessitats educatives especials de cara a properes convocatòries. Això es podria, 

lògicament, abordar dintre d’aquesta mesa de treball que considerem que és 

imprescindible. Jo comprenc, hi ha elements de la Conselleria que efectivament, ja 

van en aquesta línia, però creiem que no hi ha un veritable fòrum de debat sobre 

aquestes qüestions en el nostre sistema.  

I jo crec que més enllà d’aquestes qüestions que afecten més concretament l’àmbit 

de la formació professional, una crítica que nosaltres, políticament, ens veiem 

obligats a fer una vegada més a la conselleria és la falta de planificació en matèria 

de formació professional. L’equivocada, a parer nostre, equivocació a l’hora de 

prioritzar les inversions, sobretot perquè és evident que el pressupost de la 

Conselleria d’Educació és un pressupost fonamentalment molt principal en l’àmbit 

dels pressupostos de la Generalitat, però creiem que moltes vegades no es té 

present quines són les autèntiques prioritats del nostre sistema educatiu i, en 

general, les prioritats de la vida pública de la nostra comunitat. I, per tant, creiem que 

és imprescindible una adequació de cara als pressupostos que, si finalment acaben 

reeixint, acaba havent-hi una proposta de pressupostos de cara a l’any 23, que tingui 

present l’infrafinançament que hi ha actualment en l’àmbit de la formació professional 

a la nostra comunitat.  

És imprescindible que s’adeqüin aquests pressupostos a les actuals demandes, a 

les actuals exigències del nostre sistema educatiu, a les exigències de les nostres 

empreses. Que hi hagi molta més coordinació a l’hora, fins i tot també, d’elaborar 

aquestes propostes pressupostàries amb les pimes, amb els agents que tenen 

alguna cosa a dir en aquesta matèria, entre altres, doncs els sindicats, la patronal, 

entitats orientades precisament a la inserció professional de joves també en risc 

d’exclusió social.  

I, per tant, prestigiar la formació professional, creiem que és una prioritat a la nostra 

comunitat, al conjunt del nostre país, però concretament pel que fa a la seva 

responsabilitat, senyor conseller i senyor director general, doncs jo crec que no 

poden defugir aquesta responsabilitats; reconeixent òbviament la difícil tasca que hi 
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ha per adequar aquest sistema de formació professional a la naturalesa, la 

contextura molt particular i específica de l’empresa catalana.  

Però en tot cas creiem que hi ha molt camí per fer. Hi ha moltes coses a fer i creiem 

que fins ara la conselleria no ha estat a l’altura en aquesta matèria. I ho dic des del 

més absolut respecte.  

Gràcies, conseller, senyor director general. Presidenta, això és tot. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. És el torn ara del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. I té 

la paraula el senyor Jordi Albert. 

Jordi Albert i Caballero 

Gràcies, presidenta. Conseller, director general, moltes gràcies per la seva 

intervenció; gràcies també a totes les persones que avui ens acompanyen del 

departament i també als representants dels treballadors i treballadores, els sindicats, 

que avui també estan en aquesta sala i que, per tant, doncs, també segueixen amb 

atenció aquesta compareixença d'un tema que per nosaltres també és un tema 

cabdal, és un tema important. 

En efecte, aquesta és la legislatura de l'FP; també és la legislatura d'FP per Esquerra 

Republicana. De fet, ja agafem embranzida de la legislatura anterior i crec que és 

important que aquesta idea es mantingui i que, finalment, quan aquesta legislatura 

acabi d'aquí molt de temps, quan toqui, aleshores serà quan podrem fer el balanç 

definitiu. 

En qualsevol cas, els vull felicitar; els vull felicitar, perquè crec que la diagnosi està 

molt detallada. La diagnosi, amb les dades reals, amb els escenaris de futur que 

se'ns poden arribar a plantejar, crec que és molt acurada. I, per tant, això ens 

permetrà també prendre aquelles decisions que siguin les que realment puguin 

millorar el sistema. 

Contràriament al que sovint dèiem en anys anteriors, jo crec que la formació 

professional al nostre país no s'ha de prestigiar; ja té prestigi –ja té prestigi– i, per 

tant, el que hem de fer és posar-la a l'abast de tothom que la vulgui utilitzar, que la 

vulgui utilitzar com a eina d’itinerari formatiu, que la vulgui utilitzar per aconseguir un 
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lloc de treball, que la vulgui utilitzar per millorar les seves perspectives laborals i 

socials. I, per tant, la formació professional ha d'estar amarada de polítiques 

d'equitat, polítiques equitatives que permetin l'accés de totes les persones a aquest 

sistema de formació. 

Per poder fer això, cal que també trenquem, doncs, alguns dels tabús, de les 

problemàtiques que també s'han posat sobre la taula de forma reiterada durant anys 

i panys i que fins ara ningú –ningú– ha volgut assumir la responsabilitat de trencar, 

de trencar amb aquestes línies tradicionals d'actuació. Cal fer canvis a l'estructura. 

Els canvis a l'estructura no es poden fer ni amb un any, ni amb dos, ni amb un 

pressupost ni en cap. Per fer canvis a l'estructura, calen pressupostos. Els canvis a 

l'estructura són els que també han de permetre avançar i evolucionar cap a una 

millora del sistema de formació professional. Aquests canvis en l'estructura també 

ens han de permetre, doncs, agilitzar totes les tramitacions, que, com bé sabem –i 

vostè ha fet una anàlisi molt autocrítica, senyor director general, al respecte–, doncs, 

s'ha de millorar. Avui s'ha agafat un compromís ferm, un compromís valent: el proper 

curs tothom abans d'iniciar el curs sabrà quina plaça té assignada. Aquest és un 

compromís ferm, un compromís valent i un compromís que ha de ser una realitat i 

serà una realitat. 

És molt important que avaluem en base a diverses fases. La primera: és cabdal la 

prospecció, aprofundir en la prospecció. Si fem una bona prospecció, tot el que 

vindrà després serà..., no diré més fàcil, però sí molt més acurat, apuntarem molt 

millor cap a les diferents solucions i, per tant, reduirem les diferències dins del mateix 

sistema. Si fem una bona prospecció i aquesta prospecció, a més, la combinem amb 

una bona territorialització, amb acords territorials que ens permetin també analitzar 

adequadament quines són les necessitats del mercat dels treballs i les necessitats 

que hem de complir a nivell formatiu, això ens permetrà..., això ens permetrà tenir 

els cursos adequats en base a cada territori i permetrà reduir la mobilitat existent, 

permetrà un millor accés al sistema d'aquelles persones que ara mateix no tenen 

facilitats o no ho tenen gaire fàcil per poder-hi accedir i, a més, ens permetrà donar 

resposta a les necessitats laborals, donar resposta a l'ocupació i, per tant, a millorar 

les condicions materials objectives de la ciutadania del nostre país. 
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Aquesta prospecció territorialitzada i, per tant, amb una forta base de diàleg ha 

d'anar també molt relligada a una adequada orientació. Si impulsem una adequada 

orientació en base a una bona anàlisi prospectiva, ens permetrà també ajudar i donar 

major confiança als alumnes del nostre país que volen cursar formació professional 

i reforçarem molt els seus itineraris formatius. I d'aquesta manera –d'aquesta 

manera–, també combatrem les dades i les xifres d'abandonament, perquè hi haurà 

una bona orientació i, per tant, en aquest sentit, el percentatge d'èxit segur que 

incrementarà. Si incrementa el percentatge d'èxit, necessàriament es reduirà 

l'abandonament que actualment tenim dins del sistema. 

I això, hi insisteixo, no es fa d'un dia per l'altre –això, hi insisteixo, no es fa d'un dia 

per l'altre. I és important que això també ho tinguem clar. 

Tampoc es farà mai si no es comença a caminar i ja fa dies que hem començat a 

caminar. I d'aquí venen també les dades i els increments que hi han hagut respecte 

als cursos anteriors en la formació professional del nostre país. 

També és necessari que per ajudar aquesta orientació es doni seguretat a l'obtenció 

de la plaça que es vol per part de l'alumnat. I d'aquí la importància de continuïtat, i 

per nosaltres és un molt bon anunci, estem contents que s'hagi fet aquest anunci per 

part del departament de que aquest ventall per assegurar la continuïtat arribi a altres 

àmbits que no siguin només els de quart d'ESO, i, per tant, escoles d'adults també 

s'hi puguin incorporar i fins i tot s’hi puguin incorporar altres àmbits perquè aquesta 

continuïtat sigui una seguretat. Perquè si ens assegurem la continuïtat, ens 

assegurarem també un menor percentatge d’abandonament i, per tant, ens 

assegurarem també un èxit més rotund per part de qui cursa els graus de formació 

professional. 

I tot això va molt lligat amb la matriculació: la matriculació tindrà un itinerari molt més 

segur si tota aquesta feina de prospecció, d'orientació es fa adequadament. Per 

què? Perquè assegurarem que aquells cicles donin resposta a les necessitats 

laborals i a les necessitats territorials i, per tant, hi haurà una millora també en el 

sistema de matriculació i de preinscripció. Vostès ho han apuntat i, per tant, hi ha 

algunes variables que s'han de tenir en compte. Crec que és important tenir en 

compte totes les variables respecte als estudis universitaris i la seva relació amb els 
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cicles de formació professional de grau superior, com també s'ha de tenir molt en 

compte 
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les necessitats de definir futurs itineraris quan encara no s'ha acabat l'etapa 

educativa de l'ESO, però que ja s'han de preveure aquests itineraris perquè, si no, 

serà també difícil que nosaltres puguem arribar, com a departament, a assegurar 

que abans de l'inici de curs es puguin tenir assignades ja totes les places. Per tant, 

no és una qüestió de quantitat, és una qüestió de qualitat, com molt bé apuntaven 

vostès anteriorment.  

I per millorar aquesta qualitat, també és important que els professors estiguin en les 

condicions laborals adequades. I, per tant, des d'aquest punt de vista, és cert, en 

l'àmbit de l'equiparació doncs és important que també que també fem passos. Ara 

bé, també seria important que aquest diàleg que alguns esgrimeixen en aquest en 

aquest Parlament el posin en pràctica quan prenen decisions a Madrid. Perquè ens 

sembla que va quedar ben palès a la Conferència Sectorial d'Educació, que mesures 

que es prenen sense tenir en compte les tensions econòmiques que hi puguin haver 

en els diferents territoris, i que per tant, dificultin la seva aplicació, no es tingui en 

compte a l'hora de prendre segons quines mesures, com la que es va prendre en 

aquest cas. Tot i que estem d'acord amb la mesura, però cal tenir en compte també 

les realitats econòmiques de cada un dels territoris per poder-la fer factible. 

Igual que també, i això en altres àmbits, però també està bé altres mesures per 

incorporar elements en el sistema, i ara no parlo només de l'FP sinó de tot el sistema 

educatiu, que al cap de sis mesos desapareixen. Desapareix aquell finançament i, 

per tant, aquells professors de suport educatiu que entren en el sistema, resulta que 

ara els ha d'assumir directament el Departament, perquè l'Estat només finança els 

sis primers mesos, o només finança un curs en concret. I una vegada estem dins del 

sistema, els esforços han de ser que continuïn dins del sistema. Per tant, el 

departament, contra aquestes situacions també ha de treballar. Si tot això es 

coordinés de forma molt més acurada, seria tot molt més fàcil.  
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I li volia fer simplement dues referències més. una: 1.022 professors nous en el 

sistema de formació professional, per tant, l'increment de professorat ajuda a la 

millora de la qualitat educativa. I també, i se n'ha parlat molt poc, però a nosaltres 

ens preocupa, i ens preocupa molt: la feminització del sistema de formació 

professional. Quines són les mesures que des del Departament també s'impulsen 

per tal que hi hagin més dones en el sistema, i que aquelles famílies professionals 

més masculinitzades no ho siguin tant. Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. Un cop acabada la ronda, perquè no hi ha el grup mixt tampoc, 

deixaríem la paraula altra vegada al director general i al conseller, perquè puguin 

respondre totes aquelles qüestions que els hi han preguntat els diputats i diputades, 

per un temps màxim de 30 minuts, que ara mateix els hi poso, i així ja podem 

començar. Un momentet... Endavant, doncs. 

El conseller d’Educació 

Gràcies, presidenta. Comença responent el director general, o comentant alguns 

dels temes que han sortit, i després jo ho enllaço. 

El director general de Formació Professional 

Molt bé. Intentarem donar resposta a tots els temes que s'han plantejat, que no són 

pocs, eh? La formació professional dona per a molt.  

Prospecció: totalment d'acord. Hi ha d'haver una prospecció per veure quins són, i 

se n'ha parlat, eh? Perfils professionals. I això ens ho han de dir, ens ho han 

d'avançar, ens ho ha d’avançar el teixit productiu de serveis. Necessitem una 

prospecció clara per poder definir quines són les actuacions formatives per dotar 

d'aquelles qualificacions professionals a les persones que facin competitives a les 

empreses. Jo ja fa un munt d'anys que ho dic, això, i això ens ho han de dir des del 

teixit empresarial, productiu i de serveis, no? I estem avançant, estem avançant en 

aquesta línia. Ja s'ha posat el model de..., gràcies a la prospecció, en el marc de la 

comissió rectora, per cert, comissió rectora en la qual ens trobem tots, allà ens 

trobem les conselleries que tenen competències en matèries de formació 

professional, i ens trobem els agents socials, i ens trobem amb patronals i també 
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amb sindicats, no? I això s’ha elaborat en aquest marc, i crec que és necessari. I 

tant de bo tenir aquesta prospectiva, però sobretot, aquesta prospectiva a curt 

termini, i també a mitjà i llarg termini. A nosaltres ens interessa moltíssim la de mitjà 

i llarg termini, perquè ens trobem en una situació en la qual jo em reuneixo, i a més, 

molts de vostès ja saben d'on vinc, no? En la que es diu: «Tenim aquesta demanda 

i la tenim ara, la volem ja.» Bé, si és des del sistema educatiu, necessitem un cert 

període per donar resposta a això. Per tant, necessitem aquesta prospectiva per 

donar resposta a situacions a curt termini, que entenc que per la via dels certificats 

de professionalitat es pot donar d'una manera immediata, però també una 

prospectiva a llarg termini per donar resposta del sistema educatiu.  

Per tant, això, totalment d'acord amb la necessitat d’aquesta prospectiva, i s'estan 

fent els passos en aquesta línia. Jo abans comentava a alguns el que estem fent des 

del Departament d'Educació, i, per altra banda, des del Servei d'Empresa i Treball 

estan fent les seves. El que hem d'aconseguir és que sigui una prospectiva que 

serveixi per a tot el sistema quan parlem d'una formació professional integrada i una 

formació professional única.  

I això ha d'anar lligat amb temes d'orientació. Evidentment, però l'orientació no 

només ha de ser l'orientació del sistema educatiu. Aquí, l’orientació va més enllà. Jo 

dic que tots i totes són agents orientadors. I també en aquest sentit, el que s'ha 

treballat és en un document que serveixi d'orientació per a tothom, per a tots els que 

hi intervenen, per tots les agents que intervenen en el sistema de l'orientació 

professionalitzadora. Per tant, un sistema únic, jo acostumo a dir la font en la qual 

tothom hauria d’anar a beure.  

I per la part que ens pertoca del sistema educatiu, doncs una orientació al sistema 

educatiu, perquè és una realitat, i el Pacte Nacional per Indústria, algú de vosaltres, 

algú de vostès, perdó, feia referència, no? Ja incorporen algunes accions, 

concretament en el tema de professions invisibles al sector industrial, i en un tema 

de mirada de gènere. Hi ha alguna actuació concreta que parla de fer actuacions 

d'aquest tipus a les escoles, no? Per tant, orientació i orientació, una molt més enllà 

del sistema educatiu. Si em permeteu la confiança, jo acostumo a dir que s'ha 

d'orientar les persones que orienten, després s’ha d’orientar també els alumnes, les 
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famílies, i també les empreses. Una anècdota: la setmana passada a Territori, una 

empresa, una empresa amb implantació a nivell de tot l'Estat, em deia què era això 

de la dual. Jo crec que també s'ha de fer orientació a les empreses, no? I és evident 

que aquesta prospecció i aquesta orientació ens ha d'ajudar amb aquesta 

planificació, una planificació que ha de ser territorialitzada, i una planificació que ha 

de ser sectoritzada. I també en el marc de la comissió rectora del sistema de la 

formació i la qualificació professional, s'està avançant en aquesta línia, a través de 

consells territorials i consells sectorials. Per tant, aquí també tenim camí per recórrer, 

però ja hem començat, i crec que, bé, per poder demanar, podem demanar tot el 

que vulguem, no?, però jo crec que estem avançant a velocitat de creuer. Jo era un 

dels primers que criticava que hi havia una llei del 2015 que la tenien en un calaix. 

Per tant... I estem avançant, i estem avançant crec que amb una certa velocitat. 

Per tant, el plantejament a nivell global, evidentment, sí, totalment d'acord: 

necessitem una prospecció, necessitem uns perfils professionals per dotar de les 

persones que tinguin les competències per tirar-ho endavant, no? Però també ho 

hem de fer a les empreses. S'ha parlat de la dual, i jo crec que la dual és un molt 

bon mecanisme, amb un seguiment, i amb un seguiment per part dels tutors, de les 

persones de les empreses i també de les persones del centre. Nosaltres ja ens 

comprometem a això; hem format més de disset mil –més de disset mil– persones 

tutores d'empresa perquè facin l'acompanyament dels nostres alumnes, perquè en 

som conscients. Quan nosaltres parlem de dual estem deixant en mans de les 

empreses una part de la formació i la qualificació dels nostres alumnes –dels nostres 

alumnes–, per tant, vetllem també perquè aquest acompanyament per part de les 

empreses sigui el real. Ens agradaria que haguessin tingut més flexibilitat amb el 

tema de les proporcions de les hores pel que fa a la formació professional, però, bé, 

ho adoptarem, no?, ho adoptarem amb aquestes modalitats que contempla la llei, 

que, per cert, diu que tot és dual en les dues vessants de la dual general i la dual 

[#08.36], no? 

Per tant, això ens ha d'ajudar, i a nosaltres ens ha d'ajudar a fer aquesta planificació 

i aquesta oferta de llarga durada. Que ho fem, eh?, ho fem comptant amb els 

territoris, ho fem comptant amb els agents socials. Abans m’hi referia: nosaltres 

tenim 35.000 empreses; tenen més de cinquanta mil alumnes que fan aquesta 
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formació en centres de treball dual, i, per tant, tenim un contacte molt directe amb 

les empreses. Però, evidentment, necessitem mecanismes també de contrast i 

externs, no?, que ens ajudin amb aquesta concreció de l'oferta que necessitem 

planificar per donar-hi resposta. 

Però, si m’ho permeten també, per donar-hi resposta aquí hem de fer equilibris, eh?, 

i hem de fer equilibris entre allò que demanen les famílies i allò que demanen les 

empreses. No és fàcil, eh?, aquest equilibri no és fàcil, eh? Perquè, si em permeten 

l'expressió, tots i totes, eh?, sortirem als mitjans perquè no tenim persones 

qualificades, perquè hi ha cicles molt demanats per les empreses que no tenen 

alumnes, però també hi sortirem pel tema de que tenim els nostres fills i les nostres 

filles que no poden cursar allò que volen. Per tant, hem de buscar l'equilibri, i, al final, 

és l'orientació qui ens ha d'encaixar..., de fer l'encaix de tot. I l'orientació de vegades 

doncs és això, no?, és a dir, visibilitzar professions que són invisibles, que no 

existeixen; per a la societat no existeixen. O la percepció que tenim, no? Encara 

molts de nosaltres tenim la percepció de determinades professions, no? –amb un 

fuster o amb un tècnic de manteniment–, i tenim un estigma bastant tancat respecte 

al que és, i això ha canviat moltíssim. Per tant, això també s'ha de fer, hi insisteixo, 

amb aquest paper que hem de jugar totes i tots d'agents orientadors. 

Coses concretes. Ha tornat a sortir el tema del cicle formatiu de grau mitjà, grau 

superior –potser no ho he explicat bé. La reserva de places que hi ha ara mateix per 

a l'alumnat de batxillerat és del seixanta per cent, i ens trobem que és el trenta per 

cent, de mitjana, l'alumnat de batxillerat que vol fer cicles formatius de grau superior. 

Per tant, entenem que les places de batxillerat no et tanquen l'accés als cicles 

formatius de grau mitjà. I, en tot cas, em refereixo al final, eh?, és a dir, mirem al final 

de tota la traçabilitat de les dades quins són els alumnes que volíem fer cicles 

formatius de grau superior i no ho han pogut fer. Perquè, això, els que estan als 

centres..., si parlen amb gent que estan als centres també els hi dirà, eh?: cicles molt 

demanats que al final acaben tenint places, i, per tant, al final tothom més o menys 

es recol·loca, eh? Jo recordo perfectament el cas de l'automoció, que hi ha molta 

demanda per accedir-hi. En la primera assignació no entraven els alumnes de cicle 

formatiu de grau mitjà, però al final tots acabaven entrant, no? I la prova és que 
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encara tenim places vacants en l'automoció, no? Per tant, jo crec que el tema més 

complicat és el de cercar aquest equilibri. 

Fèieu referència també al tema de tardes, al tema de grups de tarda: és la mateixa 

proporció, vull dir, és la mateixa proporció. El nombre de grups que obrim no els 

obrim tots exclusivament de tarda; obrim grups de matí i grups de tarda en la mateixa 

proporció. I sí que és cert que el que afavoreix l’afavorir la continuïtat de l'alumnat 

de quart d'ESO és que aquests aniran pel matí, aquests segur que aniran pel matí. 

Per tant, creixem, i creixem en la mateixa proporció. 

Tema centres integrats. El setembre del 2023 tindrem centres integrats de formació 

professional a Catalunya. Amb l'etiqueta, jo acostumo a dir amb l'etiqueta, eh? 

Perquè de centres que ofereixen els serveis que fan els centres de formació 

professional integrats ja en tenim una bona pila, d'acord?, però, amb l'etiqueta de 

centres de formació professional integrada, doncs els tindrem al setembre. 

S'han perdut pel camí, i jo crec que abans he fet tota la traçabilitat de l'alumnat. Per 

tant, a l'igual que tenim alumnes que se'ls hi assigna una plaça i no es matriculen, 

tenim alumnes que no se’ls hi assigna una plaça que si se'ls hi hagués assignat no 

es matricularien, d'acord? Per tant, aquest és el plantejament. Jo crec que he 

demostrat la traçabilitat. I crec que abans també comentàveu: «Voldríem saber-ho 

per municipi.» Sí, sí, ho tenim; és que ho tenim. O sigui, podem arribar a la concreció 

de dir: en aquest centre, en aquest títol, en aquest torn, tenim tants alumnes que van 

fer la sol·licitud, tants alumnes que es van matricular..., se'ls hi va assignar primera 

opció, tants alumnes que es van matricular a la gestió de la llista d'espera, tants 

alumnes que van participar en la segona fase i tantes vacants, o no. Però, vull dir, 

aquesta traçabilitat la tenim –la tenim. 

Mireu, el tema territori ens preocupa, i ens preocupa molt –ens preocupa, i ens 

preocupa molt. I jo els convido a que aquestes dades que els hi facilitaran –de fet, 

jo ja les he facilitat– entrin al detall, perquè veuran que, proporcionalment –

proporcionalment, eh?–, la major oferta de formació professional la tenim en els 

territoris amb més baixa densitat de població. I, per tant, en el tema de Lleida, tema 

Terres de l'Ebre, tema Catalunya central és on tenim més oferta, proporcionalment 

–proporcionalment–, que a la resta de Catalunya. I la puntualització és: a Lleida es 
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van obrir dos PFIs. I recordo perfectament que va ser en aquesta fase d'ajust quan 

es van obrir dos PFIs –crec que un va ser a Mollerussa i l'altre potser va ser a Tremp. 

Per tant, tenim aquesta mirada, eh?, tenim aquesta mirada també de territori, 

d'ajustar en funció del territori, tot i que som conscients de que, evidentment, no 

podrem fer tota l'oferta formativa a tot arreu, perquè això és insostenible. Suposo 

que ho compartim. 

El conseller d'Educació 

Bé; gràcies, director general. Doncs acabo de complementar algun dels aspectes 

que heu anat dient a la vostra..., que heu anat comentant a les vostres intervencions.  

La diputada Niubó feia referència a alguns temes que ha contestat el director 

general. Jo no he dit mai, eh?, ni mai diré que hauríem d'equiparar el cicle formatiu 

de grau mitjà a la universitat –no ho he dit mai i no ho diré mai. Jo l'únic que faig és 

la reflexió que amb els cicles formatius de grau superior, que tenen equiparació 

d'estudis superiors, doncs hauríem de, també, anar entenent que el que és més 

important és adaptar aquesta oferta a la demanda del mercat laboral. I, de la mateixa 

manera que a la universitat entenem que no garantim plaça a tothom que ho demana 

en aquella universitat que ho demana, amb els cicles formatius de grau superior hem 

de tendir també cap a aquesta visió. Però amb els mitjans no ho he dit mai ni ho diré 

mai, eh? 

Després, feia referència a un estudi que tenen d'informació de la formació 

professional. Com sempre, qualsevol informació que ens puguin facilitar serà molt 

benvinguda i tots n'aprendrem entre tots, no? 

Ha dit una cosa que no és veritat, eh? Em pensava que la diria el director general, 

però, en tot cas, no és veritat. O sigui, quan arriben recursos de Madrid per a la 

formació professional, nosaltres hem de complementar la meitat del docent, del 
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mestre. I després hi ha temes d'equipaments i tot això que no ho cobreix des de 

Madrid.  
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Per tant, estimem que l'aportació que fa el Ministerio només aporta un trenta per 

cent, trenta trenta-cinc per cent d'aquell grup que obrim, eh? Ho dic perquè no és 

veritat el que deia. Nosaltres, evidentment, no només complementem, sinó que ho 

complementem amb la majoria del pressupost propi. 

Després, amb el tema dels centres integrats, ho deia el director general, 

començarem el 23. Al final del 23 segur que serem el territori que més centres 

integrats té de l'Estat espanyol, seguríssim. 

I després un tema que ha anat sortint, i aquest tema és important per nosaltres, eh?, 

perquè ha anat sortint amb informació que no s'adequa al que realment acabarem 

fent com a Departament d'Educació. I, per tant, aquestes compareixences també 

han de servir per a això. Farem l'equiparament salarial del professorat tècnic. O sigui, 

farem l'equiparament salarial del personal tècnic de formació professional i 

l'equipararem al professorat de secundària. 

En pactarem els detalls amb els sindicats properament, els propers dies, i farem 

aquest equiparament salarial. I ho farem, malgrat que, una vegada més, el Ministerio 

legisli i no posi ni un euro per fer- ho possible. I, per tant, tot i així, des del 

Departament d'Educació, des del Govern farem aquest equiparem salarial 

properament del professorat tècnic de formació professional al professorat de 

secundària. Ho tenim previst al pressupost 23 i, per tant, entenem que vostès 

lluitaran també per aprovar els pressupostos perquè contemplen, entre d'altres, 

moltes mesures, alguna de les quals és aquesta. 

La diputada Toronjo, Taronjo, perdó, perdó, t’he canviat el... Ah, ho he dit bé? Ah, 

ho has dit tu malament. Ha, mira, ho he dit jo bé perquè m'ho sabia, però... Val. Feies 

algunes reflexions que compartim plenament, eh? Feies la reflexió de les places de 

quantitat-qualitat, la visió a curt-llarg-mig termini, les dades d'abandonament. 

Precisament, el tema de l'orientació, l'objectiu principal és aquest al qual feies 

referència –també ho deia algun altre diputat i diputada, eh?– que no es quedi en 

una orientació del centre pel centre, sinó que tothom tingui aquesta homologació, 

homologació, no, tothom tingui aquesta informació suficient i necessària per tal 

d'orientar amb tota l'oferta formativa del territori pel que fa a cicles formatius. 
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El tema de la reducció de ràtios, eh? Ens tornarem a referir el mateix, eh? Si podríem 

veure el nombre d'alumnes per classe? I tant que sí, compartim les dades, hi són. 

Però, sobretot, el més important i també en formació professional, és la ràtio nombre 

d'alumnes per mestre –nombre d'alumnes per mestre–, perquè a la formació 

professional és fan molts desdoblaments, a la formació professional es fan moltes 

pràctiques on el nombre d'alumnes es divideix. 

Per tant, aquí en fem una valoració una mica més àmplia del que és realment quants 

mestres tenim a l'aula, no? Això també ens passa a la primària. L'altre dia estava a 

una escola visitant-la i vaig entrar o vaig veure passant vuit deu classes i a totes hi 

havia dos mestres. Igual la ràtio sí que era de vint-i-cinc, però a totes hi havia dos 

mestres. Per tant, aquesta és la que compta realment. 

El tema dels preus públics al que feies referència és un mesura d'Universitats, per 

tant, evidentment, anirà al pressupost d'Universitats, no del Departament 

d'Educació. 

El diputat Acosta deia que no... Feia una afirmació... Abans ja l'havia explicat bé el 

director general, eh?, però, en tot cas, clar, la torno a explicar, encara que sigui de 

forma breu, eh? No es perden alumnes. De fet, la diputada Ndiaye ho explicava 

superbé. No es perden alumnes. El sistema està fet de tal manera que hi ha 

duplicitats amb la reserva de places. I per això aquesta idea equivocada que falten 

tantes places d'inici. I això és el que reconeixem que, evidentment, hem de canviar. 

Deia, lluitar contra l'abandonament escolar. Evidentment, que sí. Si un alumne de 

quart d'ESO té plaça al cicle formatiu de grau mitjà que ha triat és una de les 

principals lluites perquè continuï els estudis. I per això també aquesta priorització 

que l'alumnat de quart d'ESO tingui aquesta plaça garantida al cicle formatiu de grau 

mitjà. 

La diputada Ndiaye, no em prenc res personal, eh?, diputada, però li agraeixo, en 

tot cas, que faci el comentari. Ja sé que les coses no són personals i menys aquí al 

Parlament, eh? Cadascú defensa el que estima més oportú. Però, en tot cas... O 

sigui, quan algú diu, que és el que he fet avui com a conseller d'Educació i el que he 

fet altres vegades quan parlo de l’FP i quan parlo d'altres temes, quan jo dic no anem 

prou bé, hem de fer les coses diferents, amb l’FP tenim molts reptes, prenem una 
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sèrie de decisions per canviar les coses, a més a més, en prendrem més i canviarem 

més coses. Jo no sé on vostè veu el cofoisme? I algun altre diputat també n'hi fa 

referència. 

O sigui, parem de repetir mentides, que no seran mai veritat. Diuen mentides perquè 

queden bé, però no seran mai veritat. O sigui, si el que faig és... També hem de 

reconèixer quan les coses es fan bé, eh? Vostès aquí, tots, cap de vostès ha 

reconegut l'èxit espectacular que els de quart d'ESO tinguin places en els cicles 

formatius de grau superior. Tampoc no ens podem acostumar a no reconèixer mai 

res del que es fa bé. No és una bona pràctica entre nosaltres tampoc, no ho és. Per 

tant, no confonguem cofoisme amb convicció, determinació, ganes de fer bé les 

coses. No ho confonguem. 

Ha explicat molt bé el tema aquest de duplicitats, li deia, eh? Per tant, vostè d'alguna 

manera ja acaba reconeixent que no és veritat allò que a vegades li he sentit que 

falten tantes places d'FP. No és veritat. Estem davant més d'un tema de qualitat de 

places i no quantitat de places. Es van contradient a vegades, eh? Jo no vull fer-los 

entrar en contradiccions, tampoc no seria... Però en aquest tema i en d'altres es van 

contradient contínuament, eh? 

Després, no se li pot atorgar al Departament d'Educació la responsabilitat que hi hagi 

cicles formatius que no hi hagi professorat per impartir-los. No, això no poden fer-

ho, això no poden fer-ho. Però no és responsabilitat del Departament d'Educació. En 

tot cas, el que fa el Departament d'Educació és buscar les solucions per compensar-

ho. Nosaltres no és que no cobrim professorat de cicles formatius perquè no 

vulguem, perquè no tinguem pressupost, és perquè no hi ha professorat format 

universitari per fer aquestes classes. I, per tant, com no hi és, és un tema de país, 

no del Departament d'Educació, el que hem de fer, i és el que farem i ho farem 

properament i ho explicarem properament, és prendre solucions per tal de 

compensar aquesta manca de professionals al mercat laboral. 

Després, dèiem – sempre acostumo a anar-me referint als números–, aquest any 

hem incrementat en 1.022 el professorat de formació professional i, per tant, és 

rellevant. 
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Al diputat Jordan. Ha fet referència al tema de... ha dit com si les ràtios milloren per 

l'abandonament. Jo no ho he dit això, ni ho direm, eh?, en cap cas, mai, ni ho 

insinuaria. No sé per què em fa aquesta cara així com si ho hagués dit o ho hagués 

insinuat, perquè no és veritat. Escolti’m, diputat, quan una cosa no és veritat, no és 

veritat. Posi’m el tall. 

Jo mai he dit que estigui content que cap alumne del país abandoni la formació 

professional abans d'arribar a Nadal, mai. I mai he dit, del tema de les ràtios, que la 

puguem tenir més alta o més elevada en funció que va abandonant l'alumnat. És 

una mala notícia que l'alumnat abandoni, només faltaria. 

Després, el diputat Martín Blanco feia referència a l'oferta-demanda, feia referència... 

Això té a veure també amb el tema que tota l'estona estem repetint, eh?, que és el 

tema de la prospecció. És el tema aquest de la prospecció que s'està fent a través 

de l'Agència i que existeix una metodologia i uns espais habilitats sectorials per tal 

d'anar prenent decisions, tal com deia també la diputada Toronjo– del curt, mitjà i 

llarg termini. És molt important també això: el curt, mitjà i llarg termini. I després ens 

trobarem –i segur que ho compartirem en futures interpel·lacions o compareixences 

aquí–, després ens haurem de trobar i també ens haurem d'ajudar mútuament –o a 

mi m'agradaria que ens ajudéssim mútuament– amb el tema de la flexibilitat de 

l'oferta. Aquí és clau, a la formació professional acabarà sent clau que l'oferta pugui 

ser flexible, precisament amb aquestes necessitats del mercat laboral. I això els 

asseguro…, i no és cap excusa. No ho és, no ho és. 

Els asseguro que al sistema educatiu no és fàcil la flexibilitat. I poden dir: «Ai, doncs 

faci-ho flexible». Sí, vale, d'acord, però això no es fa d'un dia per l'altre. I no és fàcil 

la flexibilitat al sistema educatiu, perquè no podem créixer oferta de formació 

professional que doni resposta a les necessitats del mercat laboral; no podem créixer 

només per creixement net. Haurem de créixer, incrementant cicles de formació 

professional, tancant altres cicles que no tenen aquesta demanda en el mercat 

laboral. 

I, quan tanquem altres cicles que no tenen demanda al mercat laboral, m'agradaria 

tenir-los al costat. I m'agradaria equivocar-me quan…, si dic que alguns de vostès 

no estaran al costat, tot i sabent que ho hem de fer. Perquè tancar un cicle d'un 
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institut no serà una retallada. Serà: «Tanquem aquest cicle i desplacem aquest 

professorat per [#08.48] fer-ne uns altres». 

S’està entenent això que estic explicant una mica? I això és molt important, perquè 

si no és molt fàcil dir el que s'hauria de fer i després, a la mínima, incrementar el 

soroll o incrementar el malestar de forma, doncs això, gratuïta i poc rigorosa. I llavors 

és molt difícil avançar també. O sigui, jo em crec –però m'agradaria tenir-los al 

costat– que hem de fer una oferta de la formació professional flexible. I fins ara no 

l'hem fet mai. 

I, per tant, això vol dir: incrementar molts grups. I tant que sí, però orientat sobretot 

a les necessitats del mercat laboral, a l'oferta, sobretot en cicles formatius de grau 

superior. Cicles formatius de grau mitjà, que tothom els estudiï –que tothom els 

estudiï–. Però, en cicles formatius de grau superior, incrementar l'oferta, que doni 

resposta a les necessitats del mercat laboral, i, a partir d'aquí, això no ho podem fer 

només amb increment net, sinó que ho hem de fer reduint alguns cicles que no donen 

aquesta resposta. Que alguns d’aquests cicles que tenen vacants és perquè no 

donen resposta i alguns d'aquests cicles que tenen vacants sí que donen resposta 

i, per tant, aquí és on deia a l'inici que l'orientació hi té molt a veure. 

I vaig acabant. El diputat Albert deia el tema aquest que…, això, estem fent canvis, 

farem canvis. Estem transformant la formació professional del país i entenc que és 

el que vostès potser han de dir. Però també hem d'admetre que no podem fer en 

dos anys el que no s'ha fet en vint anys. El que hem de fer és compartir si els canvis 

que estem fent van en la direcció adequada. I, a partir d'aquí, llavors seguir fent camí.  

Diu: «El 34 per cent és insuficient». Ostres, doncs és el 34 per cent, que no s'havia 

fet mai a la història. Doncs imaginin-se els increments d'abans. Llavors diem: 

«D'acord, doncs el 34 per cent. Doncs, escolta'm, potser n'hem de fer més. Però 

espectacular que s'hagi fet un increment del 34 per cent». És que no s'ha vist mai. 

Si incrementem més l'oferta de títols propis que els darrers cinc anys junts aquest 

curs i els darrers dos cursos més que els darrers dotze anys junts, oi que ens poden 

dir que estem incrementant l'oferta, com a mínim, en la direcció adequada? És que, 

si no, mai ens…, sempre hi haurà entre nosaltres allò de… No ho sé. 
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Després, feia referència al tema del… No, tema conclusions ja, eh. Perquè em 

sembla que el diputat Albert feia referència al tema de ràtios. És cert, però insisteixo, 

el tema ràtios tenint en compte el nombre d'alumnes que hi ha per mestre. I això 

amb la formació professional també va baixant cada any, va baixant cada any. Feia 

molts anys que no creixia l'oferta pública, ja ho he dit. 

Jo els faig un…, jo els emplaço… Sempre que vinc aquí els emplaço a coses noves, 

eh. O a vegades els hi faig reptes. Després alguns tiren endavant i d'altres no, però 

els faig reptes conjunts. Escolteu, si tots ens… A mi la sensació que tinc d'aquesta 

compareixença –i l'he tingut d’altres vegades, i on més la tinc segurament és amb 

l'FP– és que ens encantaria entendre'ns, però no volen entendre's amb nosaltres la 

majoria de vostès. I llavors posen l'accent en…, bé, això, «34 per cent no és 

suficient». No és per dir el que ha dit el diputat Jordan, però en altres coses. Llavors, 

és clar, evidentment, no ens entendrem mai. 

Jo crec i el que…, els emplaço avui aquí, en aquesta compareixença, els emplaço a 

«fem un pacte per la formació professional». Que la diputada Niubó –això és cert– 

sí que ho ha dit algunes vegades. Fem un pacte per la formació professional, però 

fem-ho. Agafem metodologia i fem un pacte per la formació professional i fem-ho 

amb els grups parlamentaris. Fem-ho! És un àmbit on no hauria de dependre massa 

posar-nos d'acord amb el que farem en funció de qui estigui al capdavant de la 

Conselleria d'Educació. No hauria de dependre tant o no hauria de dependre, perquè 

els objectius i el que volem és molt similar. Jo crec que ens podrem posat molt 

d'acord. 

Per tant, fem un pacte. Fem un pacte de la formació professional que, governi qui 

governi, els propers deu, quinze, vint anys, avancem tots en la direcció adequada. I, 

en funció dels recursos disponibles, avancem-hi més ràpid o més lent. Però, en tot 

cas, garantirem la direcció. La velocitat anirà en funció dels recursos disponibles, 

però la direcció l'acabarem garantint. Per tant, emplaço aquest Parlament a fer un 

pacte de la formació professional. Us farem proposta. No sé com funciona això ara 

jo que he dit, però serem proactius si cal ser proactius, a través de la comissió. No 

sé com pot anar, però comencem a avançar en aquest camí. De la mateixa manera 

que ofereixo un pacte als representants dels treballadors en la formació professional.  
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Si de vegades costa voler fer un pacte perquè, amb totes les coses alhora, és difícil 

arribar a un pacte perquè també pot donar la sensació que fem la feina molt bé i molt 

ràpida i no interessa, doncs fem un pacte també amb la formació professional. I, per 

tant, als representants dels treballadors també els emplaço a fer un pacte, a través 

de l'agència, amb la formació professional, amb els agents socials i els representants 

dels treballadors. 

Gràcies per escoltar-me i ha estat un plaer escoltar-los. 

La presidenta 

Molt bé, conseller. 

Seria ara el torn per als grups parlamentaris, que tindrien només un temps de dos 

minuts per fer la rèplica al que acaba d'explicar el conseller amb tan bones paraules 

i tanta emoció. Per tant, dono la paraula al Grup Parlamentari de Socialistes i Units 

per Avançar i té la paraula la senyora Esther Niubó. 

Esther Niubó Cidoncha 

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller. 

Per fi ha dit el que volia sentir. Ha ofert el pacte. A veure si ho veiem concretat. Jo 

crec que dels reptes de la formació professional n'hem parlat molt. Són molt 

importants, són complexos. Ningú ha dit que sigui fàcil la feina que té el Govern en 

matèria de formació professional. 

Però, per fer ho-bé, per fer-ho millor, per fer-ho més ràpid, jo crec que convé tenir el 

màxim suport possible. No només parlo de grups parlamentaris –que, evidentment, 

estarem encantats de poder-hi contribuir, si es concreta–, també els sindicats, els 

agents econòmics, les empreses, les patronals, el territori. És important fer-ho 

conjuntament, perquè la formació professional és un dret de ciutadania. Això està 

recollit a l'Estatut i, per tant, no és un tema que…, que l'oferta ha de garantir l'accés 

a totes les persones que ho vulguin cursar. Perquè l'alternativa a això és l'atur, és 

l'abandonament i, per tant, jo crec que l'administració pública, el Govern de la 

Generalitat, ha de proveir aquesta oferta, precisament per dotar de competències la 

ciutadania. 
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Pel que fa a la prospecció, deia: «L'oferta ha de ser flexible». Totalment d'acord. 

Estarem 

 

Fitxer 27CE15 

al seu costat si és fruit d’un pacte, no? Si hi hem treballat, i per tant, entenem si 

veiem que realment és el que el resultat de la prospecció ens dona, que ha de ser i 

per tant, evidentment es compartiran decisions impopulars si venen d’un pacte, no 

d’una adhesió, perquè fins ara no hem vist que s’hagin tingut en compte cap consell 

territorial ni sectorial.  

Pel que fa a la dual, hi ha molt a fer també aquí. És veritat que al final això pesa, va 

molt sobre les espatlles del professorat que fa de prospector en cada centre educatiu 

i per tant, aquí jo crec que també, des del Govern, des d’altres departaments que 

siguin, es podria facilitar molt més aquesta aproximació. 

No ha parlat de nous centres formatius el proper curs, no ha parlat de pressupost. 

Això potser en aquesta segona rèplica ho podria…, ens ho podria concretar més.  

En cinquè lloc, la postobligatòria no està sent inclusiva, o no tot lo inclusiva que 

hauria de ser amb ràtios a 33. Ha parlat de ràtios professorat-alumne, però és que 

hi han ràtios aula, és gairebé impossible que hi hagi una postobligatòria inclusiva en 

aquests moments.  

Pel que fa a les vacants, abans el director general n’ha parlat una mica, no? Si, si 

pot dir alguna conclusió més, no?, de les que s’han extret. I ja ho deixo aquí. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. És el torn ara del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i té 

la paraula la senyora Judith Toronjo.  

Judith Toronjo Nofuentes 

Toronjo. 

La presidenta 
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Toronjo, Toronjo. A veure si ho aprenc al final. 

Judith Toronjo Nofuentes 

Gràcies, presidenta. Endavant amb aquest pacte i amb aquesta proposta que ens 

feien des del Departament. El que nosaltres també demanem des de Junts per 

Catalunya, i no seré jo qui defensi les propostes d’altres grups parlamentaris, però 

és que es doni compliment a aquells punts i aquelles resolucions aprovades en el 

marc del Parlament de Catalunya, com va ser al darrer Ple del Parlament.  

També volia aprofitar aquesta rèplica per parlar sobre el professorat, però vostè ja 

s’ha avançat i ha comentat aquesta equiparació salarial anunciant-ho. Evidentment, 

esperem que tingui el consens de tots els actors. A més a més, avui amb els 

sindicats, una oportunitat més per poder-ne parlar. I altres qüestions que m’havien 

quedat pendents, reitero el que comentava en el primer torn de paraula, que era, 

doncs, de seguir apostant pel sistema educatiu català i de fer, doncs, que el 

Departament també integri en aquest mapa els recursos necessaris de l’oferta 

concertada, que és un tema que creiem que el Departament té encara molts deures 

pendents.  

I com a darrera idea, m’agradaria també, si té temps el conseller o el director general, 

que ens comentés sobre el traspàs efectiu de competències de la Generalitat, en 

aquest cas de les beques no universitàries que afecten la Formació Professional, 

quin és l’estat d’aquest compromís que hi havia per part de l’Estat amb la Generalitat. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. És el torn ara del Grup Parlamentari de VOX, i té la paraula el 

senyor Manuel Acosta. 

Manuel Jesús Acosta Elías 

Sí, moltes gràcies, presidenta. Bé, m’expressaré en català perquè potser no m’he 

explicat bé, força bé. Què té a veure, què té a veure, diguem-ne, que s’hagi 

aconseguit en setembre que el noranta-set per cent dels alumnes de quart d’ESO 

hagin aconseguit la plaça sol·licitada i que hi ha vacant? Jo el que estava demanant, 

jo estava dient, el que estava denunciant d’alguna manera, era que aquelles 10.000 
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persones que han abandonat les, diguéssim, els estudis, i per tant, han engrossit les 

files de l’abandonament escolar, formació professional, com l’acceptarem perquè no 

es torni a produir això mai més? 

I per altra banda, el que exigeixo d’alguna manera és racionalitzar el procés 

d’inscripció i matriculació, tancant-lo abans del 31 de juliol, que això sí que ho he dit, 

per no crear més incertesa, i després fer una correcta prospecció entre l’oferta i la 

demanda en temps, en forma, acomodant les necessitats de les famílies, de les 

empreses, també dels alumnes.  

I finalment, una altra qüestió, amb això, diguéssim, s’arreglaria aquesta situació 

d’abandonament escolar, penso jo, fomentar la vocació de la formació professional, 

però ja en l’educació primària i també a l’ESO; això no s’ha dit avui aquí. 

Ja acabo. La solució no és aquest noranta-set per cent, perquè a finals del desembre 

–i això ho saben vostès– el cinquanta per cent d’aquest noranta-set per cent, més o 

menys la meitat, abandonarà, abandonarà el primer curs del cicle, això ja ho sabem 

tots.  

I finalment, no m’ha contestat, a veure si em pot dir alguna cosa al respecte del nivell 

d’execució tan baix, un 4,21 de l’Agència Pública de Formació i Qualificació 

Professional, i com farem perquè els alumnes de continuïtat de l’alumnat de la NESE 

pugui realment aconseguir la seva projecció amb una educació de formació 

professional.  

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputats. És el torn ara del Grup Parlamentari de la candidatura d’Unitat 

Popular – Un Nou Cicle per Guanyar, i té la paraula la senyora Nogay Ndiaye. 

Nogay Ndiaye i Mir 

Gràcies, presidenta. Bé, senyor conseller, vostè ha fet referència altra vegada al 

tema de l’equiparació salarial i potser no havia formulat correctament la meva 

pregunta, o no ho ha acabat d’entendre. Aquest compromís de l’equiparació salarial 

inclou el professorat tècnic d’FP sense titulació universitària? Perquè amb aquesta 

negativa del Departament em referia a aquest professorat, perquè ha quedat palès 



Comissió d’Educació 

Sessió núm. 27 / 21 de novembre de 2022 

 

98 

que aquest professorat no entra dintre del còmput de professorat que rebrà aquesta 

equiparació salarial al professorat d’educació secundària, de la mateixa manera que 

aquest professorat que ara s’ha fet fora, diguéssim, no?, d’aquestes plantilles seria 

el professorat necessari per dotar tots els nivells de totes les famílies professionals 

que ara mateix tenen mancances, d’aquell professorat que li falta.  

Precisament aquest professorat tècnic d’FP sense titulació universitària ho és 

perquè pertany a famílies professionals que no tenen titulació universitària, com pot 

ser perruqueria, esteticient, cuina, hostaleria i un llarg etcètera, no?, relacionat amb 

aquestes famílies.  

També ha parlat de la continuïtat de l’alumnat cap a FP, i si és cert, celebrem que 

s’hagi inclòs aquest alumnat provinent d’educació d’adults, que en aquesta darrera 

matriculació s’havia obviat i s’havia abandonat. Però què passa amb l’alumnat que 

vingui del GESO i sigui major de 18 anys? No ha especificat, perquè fins ara amb 

aquesta preinscripció passava a un segon torn. Si ve d’educació d’adults és 

independent que tingui més o menys de 18 anys. I què passarà amb l’alumnat que 

ve del CAM, d’aquest curs d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà, que paguen 

aquest curs amb la promesa que es fa des dels mateixos centres que mitjançant 

aquest curs obtindran plaça i aquesta no es garanteix? I què passa amb l’alumnat 

que ve de proves d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà o Superior i que les 

superen i que també, no tenen plaça. I ja acabo, presidenta.  

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. És el torn ara del Grup Parlamentari d’En Comú Podem i té la 

paraula el senyor Jordi Jordan. 

Jordi Jordan Farnós 

Gràcies, presidenta. Sí, senyor conseller, vostè ha dit que intentem posar, no?, o té 

la sensació, a damunt de la taula les coses que no compartim. I, per exemple, parlava 

del trenta i escaig per cent de la nova oferta. Jo li recordo que una cosa que sí que 

vam compartir, que vam signar en un document de pressupostos, eren les beques 

de mobilitat, amb el meu grup parlamentari, als pressupostos del 2022. Li he fet la 
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pregunta si ho pensa tirar endavant i no m'ha contestat. Per tant, allò que sí que hem 

acordat, m'agradaria saber si ho tiraran endavant o no. L’hi torno a preguntar. 

En segon lloc, celebrem aquesta voluntat que ha dit avui, no?, de voler tirar endavant 

un pacte per la formació professional, que nosaltres també considerem que és 

important i així també ho hem expressat en diversos debats i mocions que hi hagut 

al Parlament. 

I dos preguntes també que no ha contestat: una que fa referència a aquest 

professorat tècnic sense titulació universitària, com ara mateix també li acaben de 

dir que tampoc ens ho ha concretat, i l'altra és si pensa eliminar les taxes per accedir 

als cicles de formació professional que en l'època d'Artur Mas es van imposar. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. És el torn ara del Grup Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula el 

senyor Nacho Martín Blanco. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, presidenta. Molt breument. Jo entomo les paraules del conseller sobre 

l'acord per a l'FP. Ens instava al conjunt de les forces d'aquesta cambra a ser, 

diguem-ne, propositius en l'àmbit d'un acord sobre l'FP, i des del nostre grup 

parlamentari, des de la modèstia de la nostra representació actual, doncs, li ofereixo, 

lògicament, la nostra predisposició. Esperem que realment sigui una realitat, perquè 

les principals patronals de la nostra comunitat, així com els sindicats i tots els agents 

socials implicats, és una cosa que fa temps que demanen. 

Una altra cosa que deia el senyor Miguel, que deia el director general, és sobre el 

tema de la informació a les pimes: fonamental, bàsic que les pimes estiguin al cas, 

informades sobre les possibilitats que tenen en l'àmbit de l'FP. Hi ha moltes coses 

que tenen a veure amb la publicitat institucional de la Generalitat que, a parer nostre, 

diguem-ne que són més aviat escadusseres, doncs, crec que el fet de tirar endavant 

un programa de publicitat, de publicitació del que és el nostre sistema d'educació de 

formació professional dual seria fonamental. 
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I, després, doncs espero que realment el compromís amb la inserció de persones 

amb problemes, amb necessitats especials sigui una realitat en l'àmbit de l'FP, que 

fins ara no ha estat una prioritat pel Govern, i que ho sigui a partir del curs 23-24.  

Això és tot. Gràcies, presidenta. 

La presidenta 

Molt bé, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, i té 

la paraula el senyor Jordi Albert. 

Jordi Albert i Caballero 

Bé; gràcies, presidenta. Jo simplement apuntaré un parell de qüestions. Una: ens 

preocupa molt l’FP en aquest Parlament i s'està demostrant, i, per tant, està molt bé 

que el conseller estengui la mà també a arribar a un acord que no sigui per un any 

ni per dos, sinó que sigui un acord, un compromís de llarg abast, per tal de que l’FP 

del nostre país pugui assumir els canvis estructurals que requereix i que, per tant, 

aquest acompanyament sigui un acompanyament col·lectiu. 

La comissió rectora de la formació professional està fent una gran tasca i crec que 

l'hem de posar molt en valor, eh? Moltes vegades també, quan parlem dels diferents 

agents, crec que hem de posar molt en valor la bona tasca de diagnosi, de proposta 

que s'està fent des de la comissió rectora. I, per tant, des d'aquí també vull agrair la 

seva tasca. 

I crec que és important que hi hagi un pacte de país respecte a la formació 

professional, perquè molts àmbits de la formació professional van més enllà del propi 

Departament d'Educació, van més enllà de la pròpia formació professional en si, sinó 

que hi ha una interacció directa amb altres estadis formatius del nostre país. I, per 

tant, és molt important que així ho tinguem en compte. 

Igual que és també important tots els àmbits d'inserció. Cada pas que fem, hem de 

trencar, hem de combatre la desigualtat. Cada pas que fem, ha d'anar en la línia de 

combatre aquestes desigualtats territorials i socials que hi ha respecte també a la 

formació professional del país. I això ho tenim gravat a foc, ho sabem perfectament. 

I en aquesta línia hem de continuar igual. 
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I aquí sí que li repeteixo la pregunta, conseller o director general, en qualsevol cas, 

qualsevol dels dos, perquè me la puguin respondre: també trencar tots aquests 

passos de la bretxa que hi ha en la formació respecte a la feminització i a la dificultat 

d'accés de les dones a algunes famílies professionals. 

Gràcies. 

La presidenta 

Molt bé. Doncs ara, per tancar ja, per un temps màxim de quinze minuts, el conseller 

i el director general poden respondre les qüestions que han plantejat els diputats i 

diputades. Endavant. 

El director general de Formació Professional 

Gràcies, presidenta. Bé, respostes a preguntes ja molt concretes. Suposo, diputada 

Niubó, que quan es referia a la concreció, m’imagino que són cicles més demandats 

per les empreses i més vacants o... Bé, nosaltres vam publicar això. Evidentment, 

les dates les tenim i, per tant, com que sabem les vacants, doncs, ho podríem dir. 

Però quan vam publicar..., quan vam fer la reunió amb els mitjans al finalitzar el 

procés del 27 de setembre, vam dir: a grau superior, la família fusta, 101 vacants; a 

fabricació mecànica 450; a maritimopesquera, 30; instal·lació i manteniment, 457; 

electricitat i electrònica 765. Moltes d'elles, ja veieu, són relacionades amb l'àmbit 

industrial. Tenim un sector que està tirant bastant i que, en canvi, encara tenim 

moltes places vacants. Alguna vegada se'ns ha dit: «Obrin més cicles d'instal·lació i 

manteniment.» Però és que tenim vacants. Jo crec que aquí, una vegada més, el 

tema de l'orientació... i sobretot que aquest sector empresarial faci visibles aquestes 

professions. 

En el tema dels alumnes que s'han perdut, bé, jo crec que he fet tota la tota la 

traçabilitat. 

Senyor Acosta, ja ens agradaria, el tema de la planificació justa demanda. Però 

repeteixo el que deia abans, eh?: famílies, empreses, entenem que al grau mitjà hem 

de fer aquesta mirada més escolaritzadora i, per tant, haurem de donar més resposta 

a les peticions dels alumnes i de les seves famílies. I en el cas de superior, com 
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també apuntava el conseller, doncs, evidentment lligades molt al sector productiu i 

de serveis. 

L'abandonament. Un dels motius..., un dels motius, eh?, de l'abandonament a primer 

de cicle formatiu de grau mitjà és no tenir la primera opció sol·licitada, és a dir, m'han 

donat una cosa que jo no volia estudiar o que no era dels meus interessos, no? Per 

tant, entenem que aquesta mesura ha de garantir la primera opció, més d’un noranta 

per cent de les opcions demanades. És una mesura que ha d'anar directament a fer 

incidència respecte al tema de l’abandonament escolar prematur. 

I en el tema que s'ha parlat de les informacions a les empreses, ho hem comentat: 

doblem el nombre de prospectors. Però no ho oblidem, eh?, torno a referir-m’hi, 

tenim cinquanta mil alumnes que fan la seva formació en centre de treball o la duen 

en empreses. Per tant, si hi ha empreses que encara ho desconeguin, i abans feia 

un exemple, doncs, que 
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s’acostin als centres formatius de formació professional, que els acompanyarem. No 

oblidem que perquè un alumne, un alumne, un noi i una noia o una persona es pugui 

graduar en un cicle formatiu de grau mitjà o superior ha de cursar obligatòriament un 

mòdul que es diu «Formació en centres de treball»; i això s’ha de cursar en un centre 

de treball. Per tant, totalment oberts a aquest acostament a les empreses, que jo els 

demano que s’acostin. Nosaltres ja ho fem, però que elles també.  

I en el tema aquest que comentava el diputat Albert, feminització, sí, les tenim 

comptades. Dels 30.632 alumnes que hi ha a cicle formatiu de grau mitjà, 3.160 són 

dones en àmbits en el qual la seva matriculació és molt baixa. En grau superior, de 

les 26.444 persones que tenim 4.416 són dones. Hi ha accions positives de gènere, 

de tal manera que les dones que es matriculen en aquest tipus d’ensenyaments, 

doncs, en finalitzar poden recuperar el preu públic corresponent en el grau superior. 

Al grau mitjà no hi ha preu públic. I evidentment hem de fer incidència en aquest 

tema del biaix de gènere, sobretot en professions industrials.  
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L’últim estudi d’inserció presentat..., –el mes vinent es presentarà el del curs 20-21– 

el del 19-20 parlava de que les dones graduades en superior en l’àmbit industrial 

estaven més ben remunerades que els homes. Per tant, jo crec que s’ha de fer 

pedagogia també en aquest sentit de què necessitem. Necessitem també que les 

dones s’incorporin a aquests ensenyaments de caire més industrial. 

El conseller d’Educació 

Doncs ara sí, última intervenció i vaig intentant compartir alguns dels temes que han 

sortit, algun dels altres temes que han anat sortint.  

La diputada Niubó ha fet referència a l’oferta flexible. Sí, sí, evidentment, ha de ser 

fruit d’un pacte sí o sí; l’oferta flexible al territori ha de ser fruit de la prospectiva on 

intervenen els agents econòmics i socials i, per tant, tothom hi ha d’estar, 

evidentment, l’àmbit més empresarial. Tothom s’hi ha de sentir còmode i acordar 

que realment és el que es necessita. No ha de ser fruit de cap improvisació, sinó 

basat en evidències.  

Deia això, també abans ho havia dit i no li havia contestat. No és que no tinguem en 

compte consells territorials. Evidentment, no és això. Hem tingut moltes reunions 

amb consells territorials i moltes decisions d’incrementar l’oferta aquest any s’han 

tingut en compte amb això. Però també és ben cert, i aquí li dono la raó, que ara 

estem creant mètode i sistematitzant tot aquest àmbit de prospectiva a través dels 

àmbits sectorials territorials que s’escauen.  

Preguntava pel pressupost. En tot cas, aquest pressupost fa una aposta per la 

formació professional, però en tot cas ara s’està treballant el pressupost 23 i haurem 

de veure com queda. I potser un dels àmbits on podem incrementar partides és en 

la formació professional. Tant de bo fos possible. Qualsevol àmbit que puguem 

incrementar partides en Educació seria molt benvingut.  

La diputada Toronjo feia referència al tema de l’oferta. És cert, l’oferta s’ha de tenir 

en compte, com sempre, tenint en compte tothom qui imparteix l’oferta, també la 

concertada. Pel que fa al traspàs de beques no universitari, em disculparà. 

Buscarem la informació i l’hi fem arribar. M’ho ha preguntat directament i no tinc la 

informació de com està ara.  
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El diputat Acosta, es pot expressar com vulgui, en català o en castellà, només 

faltaria. Tothom que s’expressi com vulgui i l’entenc igual en català i en castellà. Jo 

el que li contestava quan passaven de quart d’ESO a cicles formatius de grau mitjà 

feia referència precisament al fet de lluitar contra l’abandonament, al fet concret de 

lluitar contra l’abandonament per garantir aquesta continuïtat formativa.  

El que deia vostè ho tornaré a dir, en tot cas, només per reforçar la idea que l’aniré 

explicant tantes vegades com faci falta. Aquests alumnes que no és tant el sistema 

i que vostè diu com si abandonessin la voluntat de matricular-se, no és real; pot ser 

realment en un cas molt concret, però no ho és en la majoria dels casos, li asseguro, 

li ho ben asseguro. Té a veure amb això que comentava la diputada Ndiaye i que jo 

també m’explicava del sistema: és molt millorable i ara actualment funciona a base 

duplicitats i és així. Un alumnat de cicle formatiu de grau superior també fa la 

preinscripció a universitats i, llavors, a vegades no s’acaba matriculant al cicle 

formatiu de grau superior i en el cicle formatiu de grau mitjà també passa. 

Això ha passat sempre. No vol dir que hagi passat sempre que hagi de seguir 

passant, però en tot cas, de cara a aquest curs proper, l’objectiu és l’altre, que és 

reduir per saber, perquè tothom sàpiga la plaça que té abans que comenci el curs i 

que tothom pugui començar el dia que li toca el curs. I l’altre repte el seguirem 

desplegant, eh? No, segur que ho hem de fer. Hem de fer un sistema on evidentment 

acabem eliminant també aquestes duplicitats i que alhora sigui transparent i 

garantista per a tothom.  

El tema de l’agència, sí, ara no hi és el president de l’agència, però, m’ha fet saber 

abans que ara l’execució està al quaranta-set per cent. En fa nota ella, sense els 

MRRs, l’execució de l’agència ara està al quaranta-set per cent.  

La diputada Ndiaye feia referència al tema de l’equiparació amb la titulació adient. 

No, no l’havia entesa. Jo me n’anava a l’equiparació, que són 21 milions d’euros, 

que és una mesura molt important, que és equiparem tot el personal docent de 

formació professional al personal de secundària. Nosaltres no podem fer una altra 

cosa que complir la normativa i la normativa és una normativa de funció pública 

bàsica, és una normativa estatal i, per tant, el que diu la norma és que per cobrar 

com a titulat universitari s’ha de ser titulat universitari. I, per tant, aquí aquests 
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professors tenen temps fins al 26 per tenir la titulació i llavors acabarien cobrant. 

Però no és un tema que depengui de nosaltres, si no tenen la titulació doncs que 

s’equiparin al cos. És un tema de funció pública, no catalana, estatal.  

I el tema de l’edat, sí, cert, important això, evidentment, perquè si no, no tindria 

efecte. Nosaltres el que diem avui com a novetat és tot l’alumnat que cursi un quart 

d’ESO presencial entrarà dins la priorització; independentment dels anys que tingui, 

clars els centres de formació d’adults, l’alumnat és superior a divuit en la majoria 

dels casos. I, per tant, té sentit en aquesta mesura.  

Després, una reflexió molt ràpida. Siguem curosos a l’hora de... No, no dic que no 

ho siguem, però a l’hora de valorar qui entra en aquesta prioritat hem de ser molt... 

Perquè, clar, segurament diríem: «Ostres, aquests també són importants, aquests 

també són importants», però llavors acabaríem no garantint la priorització per qui 

realment volem garantir-la, que és la continuïtat d’estudis.  

Perquè abans també em sembla que la diputada Toronjo no t’he contestat, disculpa, 

el tema aquests dels batxillerats; quan fan batxillerat, després per tornar. Tot és 

plantejable, però com més gent entris, com més univers entris a la priorització, 

baixarà el percentatge de que entrin a l’opció sol·licitada. Això s’entén. Per molt que 

incrementem places. Això també passa perquè al final, encara que incrementis 

places, pots incrementar places, però si demanen una altra opció. Per tant, en tot 

cas, l’únic que dic és aquest any entenem que és molt raonable el tema de qui està 

estudiant presencialment quart d’ESO a la formació d’adults, hem d’anar valorant 

quins col·lectius podem incorporar, tenint en compte que això té efecte sobre la 

resta.  

Després, el diputat Jordán, el tema de les beques de mobilitat no les tinc 

desglossades. Actualment hi han 36.655 beques de formació professional que 

poden ser de matrícula, de mobilitat o de material. Jo no les tinc desglossades, em 

traslladen aquesta informació. En tot cas, de seguida et passem la informació de a 

què correspon aquestes beques. 

I després, pel que fa a taxes, no és ben bé taxes, eh?, és preu públic. I és preu públic 

que només està als cicles formatius de grau superior. Sí, això ja ho hem compartit, 

és un preu públic que només està als cicles formatius de grau superior, els cicles 
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formatius de grau mitjà són del tot gratuïts, i els cicles formatius de grau superior són 

estudis superiors, segons el marc europeu, i a la resta d'Europa també es consideren 

instituts universitaris. És qüestió de valorar on poses recursos i on no els poses. A 

tot arreu els posaríem, però si els poses en un lloc no els pots posar en un altre. Per 

tant...  

I ja està. Del diputat Martín, no hi havia cap intervenció així, cap pregunta concreta, 

m'ha semblat. 

I amb el diputat Albert, dos comentaris, i acabo amb això, que no m'hi he pogut referir 

abans i, per tant, aprofito, que és –perquè també ho deia la diputada Ndiaye em 

sembla, eh?– molt important, la formació professional, l'oferta de ser territorialitzada. 

Això ho tenim claríssim –això ho tenim claríssim– i més en cicle formatiu de grau 

mitjà. Ha de ser territorialitzada o no serà, perquè és que si no, no arribarem als 

joves que puguin donar resposta. I això té a veure també amb les realitats de 

desplaçament dels joves, amb els transports que també estem estudiant, de les 

localitats on ofertem cicles formatius. Tot això està en estudi, també en revisió, per 

veure com podem millorar-ho.  

I després, el segon tema, que per mi és rellevant i no m'hi he pogut referir, també és 

la bretxa de gènere, la bretxa de les dones, que no accedeixin encara prou a cicles 

formatius de grau superior i, si em permeteu, que no accedeixen encara prou als 

cicles formatius d'unes famílies determinades. I per tant aquí, qualsevol discriminació 

positiva que puguem portar a terme la tirarem endavant i, per tant, hem d'anar 

canviant també aquesta, no només percepció sinó aquesta orientació i aquest 

acompanyament cap a les professions, per tal de feminitzar-les, que realment és 

molt important per poder tenir la visió dels homes i les dones. I gràcies. Ara sí que 

estem, oi? 

La presidenta 

Moltíssimes gràcies. Ara ja tanquem, ja donem per finalitzada la comissió. Només 

donar les gràcies al conseller i al director general, que han estat avui intervenint aquí, 

explicant i responent als diputats i diputades. I aixequem sessió. Moltíssimes gràcies. 

A tots els diputats, diputades, no marxeu un momentet, que us vull dir una cosa. Ja 

suposo que estem tallats, no? 
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S’aixeca la sessió.  

La sessió s’aixeca a... 

 


