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�l mes de desembre el Consejo de Ministros del

Govern de Madrid ha aprovat l' "Anteproyecto de
Ley Orgánica de la Formación Profesional y de las
Cualificaciones". A partir d'ara s'iniciarà el tràmit par-
lamentari i previsiblement s'aprovarà durant aquest
curs.

A diferència de la Llei d'Universitats hi ha hagut
una informació molt discreta per part dels mitjans de
comunicació en un rerafons de consens entre les
organitzacions patronals i les
dues centrals sindicals -CCOO i
UGT- que formen part del
Consejo General de la
Formación Profesional
(CGFP), amb els Ministeris
d'Educació i Treball.

El tema, però, és d'una enor-
me transcendència per al futur
de la Formació Professional i
del conjunt del sistema educa-
tiu, perquè aquest projecte de
llei permetrà que el centre de
gravetat de l'FP no estigui en el
món educatiu sinó en els inte-
ressos més immediats de l'em-
presariat.

Aquesta Llei obre totes les
portes perquè els sectors privats
i paraprivats de l'ensenyament
(fundacions, centres de forma-
ció empresarials i sindicals,...)
que s'han beneficiat dels fons
abocats a la formació ocupacio-
nal i contínua, i les mateixes
empreses, ocupin un paper cen-
tral en l'FP, tenint entre altres, la
capacitat d'emetre títols educa-
tius.

A la Llei no s'esmenta el siste-
ma reglat actual d'FP, que que-
darà en segon pla i pot acabar
sent fonamentalment subsidiari.

El text estableix una jerarquia
entre els centres d'FP: integrals,
de referència, normals,... que
seran discriminats en recursos i
capacitat formativa, sense que
estiguin clars els criteris que s'u-
tilitzaran.

Com a “compensació” per al professorat dels cen-
tres públics s'insinua la possibilitat de fer "hores
extraordinàries", fent cursos de formació ocupacional
i contínua.

En dues paraules, a partir de la necessària aproxi-
mació del procés de formació a l'activitat real en el
món de l'empresa, es va més enllà i es traspassa una
part important del procés formatiu al món privat, i tot
això subvencionat amb diners públics.

������������
��������������������

� Permet que els centres privats i paraprivats que han desenvolupat
la majoria dels cursos de Formació Ocupacional i Formació Contínua
s'incorporin amb totes les de la llei al sistema educatiu. En un
moment de possible ampliació de la Unió Europea, amb la con-
següent retallada de diners provinents d'Europa per formació, aquests
centres passaran a ser també subvencionats directament per
l'Administració. I podran emetre títols de validesa acadèmica.

� Permet que les necessitats més immediates de les empreses siguin
determinants en el disseny de la formació, tinguin o no a veure amb
els interessos formatius de l'alumnat. Allò que té de positiu l'apropa-
ment de la formació al món laboral, pot quedar anul·lat si no és el cen-
tre educatiu qui dirigeix la formació global de l'alumne.

� Facilita que algunes empreses incorporin la formació al seu nego-
ci, en base al finançament públic.

��� ��� ��� �� ������������� �� � !��



�
�
�
�
�
��
�
�
�
��
����
����
����
��
��
����
��		
����


����
��
����

����
����
��

nº
 2

81
.F

eb
re

r  
20

02

"����������	�����
�

La Llei presenta algunes novetats importants que
volem analitzar punt per punt:

� Els Centres Integrats d'FP.
Aquests centres podran impartir cursos dels ano-

menats tres subsistemes d'FP: la formació reglada
(Cicles Formatius), la formació ocupacional
(adreçada a persones aturades) i la formació contí-
nua (adreçada a treballadors/es en actiu).

Aquests centres podran ser de titularitat pública o
privada.

La Direcció d'aquests centres, si són públics, serà
nomenada per "libre designación por la
Administración competente, entre funcionarios
públicos docentes", i no pel Consell Escolar del
centre.

El professorat funcionari podrà fer classes en els
tres subsistemes.

�Es crearà un Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

Totes les professions seran catalogades, definides
i ordenades per nivell de qualificació.

Els requisits formatius per a cada professió s'or-
ganitzaran en Módulos Formativos, articulats en un
Catálogo Modular de Formación Profesional.

Els Módulos que s'adquireixin "a través de la
experiència laboral o de vías no formales de for-
mación" es podran acreditar fins a completar la for-
mació per obtenir un títol o certificat.

La Llei deixa la porta oberta perquè els centres
privats i paraprivats que avui fan formació no for-
mal, i les empreses,  puguin acreditar acadèmica-
ment els módulos impartits.

No es parla de la possible relació entre els módu-
los i els crèdits dels actuals CF d'FP.

�Es crearà una xarxa de Centros de Referencia
Nacional, implantats a totes les Comunitats
Autònomes, on s'impulsarà la innovació i experi-
mentació de l'FP.

"Podrán ser gestionados en parte por la
Administración General del Estado",  amb la qual
cosa vulnerarien les competències d'algunes comu-
nitats, com és el cas de Catalunya.

� Deixa explícitament la porta oberta a subvencio-
nar amb diners públics la formació oferida pels cen-
tres o les empreses directament.

La Llei preveu que es podrà fer també, amb
càrrec als fons públics, oferta formativa "no vincu-

lada al Catálogo Modular de Formación
Profesional”.

� La Llei no diu ni una paraula de la formació
reglada (els actuals CF).

No queda clar si les noves Cualificaciones tenen
o no relació amb els actuals CF.

De fet la formació reglada és un element més, i
probablement secundari, en la concepció de l'FP.

El conjunt és fàcil d'entendre: sobre la base d'una
necessària -malgrat que inconcreta- ordenació dels
títols professionals i de la conveniència de connec-
tar i reconèixer la formació professional que una
persona rep al llarg de la seva vida, s'implanta una
llei que permet donar títols i certificats professio-
nals a aquells que durant els últims anys han estruc-
turat una xarxa educativa a través dels fons per a la
formació ocupacional i contínua, i els legitima com
a professionals educatius.

La necessària connexió entre el món educatiu i
laboral que la nova FP incorporava a través de les
pràctiques a empreses pot quedar pervertida si el
que es fa és simplement adaptar-se a les necessitats
més immediates de les empreses, tinguin o no a
veure amb les necessitats formatives més globals de
l'alumne.
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'embla que el Ministeri vol oferir al professorat
d'FP la possibilitat de la pluriocupació a canvi del

seu assentiment a la Llei. Però aquesta llei adoba el
terreny de la privatització i pot provocar una situació
molt desfavorable per al professorat perquè:

� Es prioritzarà en recursos, formació i altres a les
famílies professionals i CF que siguin "rendibles" per
al empresariat. Què passarà amb les famílies de ser-
veis?.

� Les empreses o les diverses fundacions -transfor-
mades en centres educatius- podran seleccionar els
módulos a impartir, i la resta es faran en els centres
públics. L'oferta de l'FP reglada pot tendir a ser una
oferta residual, d'allò que no té interès per a la pri-
vada.

� Cada empresa o fundació l'anomenarà i seleccio-
narà sense cap requisit previ el professorat dels seus
módulos. En principi, tothom podrà impartir classes i
acreditar títols si l'empresa o la fundació ho decideix.

� L'accés a les pràctiques a les empreses per als
alumnes serà  més dificil,  ja que algunes empreses es
preocuparan fonamentalment dels seus propis alum-
nes. I la jerarquització de centres agreujarà les
diferències de formació entre uns i altres alumnes
d'FP.

En dues paraules, el professorat d'FP dels IES pot
quedar anegat en un mar de cursos, formadors,
empreses, ... sense que quedi clar el seu paper verte-
brador d'un ensenyament d'FP que hauria de ser un
servei públic.
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�n dels fets més significatius d'aquesta Llei que es vol aprovar és l'important consens de fons
entre el Gobierno, les organitzacions patronals (CEOE i CEPYME) i els sindicats confederals

(CCOO i UGT) presents al Consejo General de la Formación Profesional.
Un consens força estrany quan l'opinió d'algunes seccions sindicals d'ensenyament d'aquests sin-

dicats ha estat en diverses ocasions molt crítica amb l'avantprojecte de llei, amb argumentacions i
reflexions que en moltes ocasions compartim plenament.

No volem pensar que la important xarxa de cursos subvencionats de formació ocupacional i
contínua que durant els últims anys s'han impartit hagi estovat voluntats que en altres ocasions
han estat més crítiques. Creiem que la importància d'aquesta Llei per a l'ensenyament, i espe-
cialment per a l'ensenyament públic, és tan gran que no podem deixar-la passar tal com està
actualment.

�stem davant d'un document preocupant si es té en
compte que de les darreres propostes de modifi-

cacions presentades pels sindicats el proppassat estiu,
el Gobierno no en va acceptar cap, i l'avantprojecte
de llei que va  ser aprovat pel Consejo de Ministros
és pràcticament idèntic a l'esborrany presentat pel
mateix PP.

I tant o més preocupant és
"l'estrany" consens d'inte-
ressos que ha fet que la visió
crítica de la Llei sigui molt
restringida. L'interès de les
organitzacions empresarials
i sindicals en la xarxa de
cursos de formació i els
ingressos que representen,
probablement no és aliè a
aquest consens.

Pocs, a banda del Sindicat
d'Estudiants, la CEAPA (la
confederació d'associacions
de pares i mares del conjunt
de l'Estat) o sindicats d'en-
senyament com el nostre hi
aixequem la veu en contra; o
el Govern basc o català per
un conflicte de competèn-
cies.

Creiem que des del professorat d'FP i de la resta
de la comunitat educativa cal elaborar una respos-
ta que reculli aspectes com:

� Una llei que doni prioritat a l'FP reglada, i un tracta-
ment equitatiu a totes les famílies professionals, inde-

pendentment de la seva rendibi-
litat crematística immediata.

� Capacitat exclusiva d'acre-
ditació i titulació en els centres
educatius.

� Rebuig a l'extensió de la plu-
riocupació sistemàtica entre el
professorat. La distribució d'ho-
res lectives de formació reglada,
ocupacional i contínua s'hauria
de fer sense càrregues extraor-
dinàries per al professorat.

� Respecte a les plenes com-
petències educatives del
Govern de la Generalitat.

� Elecció democràtica dels
equips directius en tots els cen-
tres d'ensenyament.
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BUTLLETA D’AFILIACIÓ A �����������	
���.............................................. 
 
 

DADES PERSONALS 
 
Nom i cognoms 
 

NIF � � � � � � � �   �                                 Data de naixement � � � � � � � � � � �
 
Adreça postal                                                                     

_______________________________codi postal � � � � �  
 
localitat       comarca 
 

Telèfons   � � � � � � � � � � �

������� � � � � � � � � �    Adreça electrònica:                           @ 

 
 

DADES PROFESSIONALS 
 
 
Centre de treball          localitat 
 

Situació   �  definitiva  �  provisional o expect. dest. �   interinatge o subst. �  pràctiques  �  atur 
.......................................................................................................................................................................................... 

Col·lectiu  � inf. i prim. � eso   � ptfp  � secund. � adults  � priv.  � labor.  � munic. �  univ. 

 
 

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA...................................................................................... 
 
Titular del C/c o llibreta (nom i cognoms) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Sr./Sra. director/a:  Faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte, els rebuts que li siguin  
presentats pel sindicat �����������a nom meu. 
__________________________________________________________________________________ 
 

C.C.C.            � � � �   � � � �   � �   � � � � � � � � � �  
__________________________________________________________________________________ 
Localitat, data i signatura 
 
 
 

Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99  Osona,l Anoia, Bages i Berguedà Telèfon 608 69 19 49 
Maresme Telèfon: 609 76 94 45  Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax  972 41 17 0
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfoni Fax 973 26 30 32  Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 - Fax 977 23 90 04
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46 Internet: http://www.sindicat.net  Correu electrònic: ustecstes@pangea.org      
girona@sindicat.net      lleida@sindicat.net       tarragona@sindicat.net
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