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Aturem la reforma low cost de l’FP
El model de Formació Professional del Departament és només ocupacional, deteriora les
condicions acadèmiques de l’alumnat i laborals del professorat

Des del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) denunciem que el Departament d'Educació,
des de la Direcció General d'FP, vol implementar un model de Formació Professional que és només
ocupacional, orientada a les necessitats a curt termini del mercat de treball i allunyada de la formació
integral de la professió que necessiten els nostres alumnes. És inadmissible que la reforma curricular
s’estigui fent amb presses, sense comptar amb la comunitat educativa, perjudicant greument els
ensenyaments professionalitzadors, en reduir la formació integral i de qualitat a l’alumnat que impartim
als centres, tot substituint-la per pràctiques en l'empresa. Denunciem, també, que implicarà una major
burocratització de la tasca del professorat de Cicles Formatius (CF) a curt termini i pèrdua de llocs de
treball a mig termini.
Denunciem que es produeix en el marc de l’aplicació de la Llei 10/2015, de Formació i qualificacions
professionals, que preveu una progressiva privatització de l'FP com hem denunciat en reiterades
ocasions, en aquest cas per la via d’abaratir el cost d’oferir un CF per part dels centres privats, al reduir
les hores de professor necessàries. També s’equipara progressivament la formació professional inicial
del sistema educatiu amb la formació ocupacional. Cada cop els alumnes van més hores a l’empresa i a
un cost menor, res garanteix que les empreses no puguin fer rotació d’alumnes en pràctiques a cost 0.
Denunciem que no es garanteix que la tutorització de les empreses sigui l'adient i demanem un
reconeixement adequat, en complement i en reducció horària, per al tutor de Formació en Centres de
Treball.
La formació de l’alumnat es veurà greument afectada ja que la reforma implica un buidat de continguts
que deteriorarà la formació dels alumnes. L'ampliació de les hores de Formació en Centres de Treball
(FCT) de tots els Cicles Formatius, de les 350 hores actuals de mitjana a 500 hores, disminuirà en el
mateix nombre les hores de la resta de Mòduls Professionals (MP). S’ha de tenir en compte que els
plans d’activitats de la Formació en Centres de Treball i de la Dual són poc realistes i que els tutors es
veuen obligats a certificar activitats que presenten desviacions importants amb la realitat. D'altra banda
s'incrementaran les hores del mòdul de síntesi/projecte a 198h, disminuint també la resta de MP per
mantenir la suma constant. Així, l'alumnat deixarà de rebre classes específiques de la matèria entre 8 i 9
hores a la setmana durant el segon curs per dedicar-les a FCT i Projecte.

Denunciem, també, que el Departament està enganyant la societat, les famílies que ja han preinscrit els
alumnes als Cicles Formatius amb uns currículums publicats que no seran els que els alumnes cursaran
realment, els decisors polítics amb les enquestes sobre la inserció laboral de l' FP Dual, que estan
esbiaixades perquè l' FP Dual s’ha implantat en aquells Cicles Formatius que tenien, prèviament, més
inserció laboral; no hi ha dades que corroborin una inserció laboral diferencial de l' FP Dual respecte de
l' FP no Dual. A més, en aquells grups on hi ha alumnes “Duals” i “no Duals” la pròpia metodologia de
les enquestes crea un efecte afavoridor de la Dual. Deixant de banda que la inserció laboral de
qualsevol col·lectiu està més influït pel comportament de la demanda (empreses) i, per tant, té un alt
component cíclic vinculat amb el cicle econòmic.
Les condicions de treball del professorat es veuran greument afectades, el decrement de 150 hores per
CF que implica l'increment d'hores d'FP pot implicar la pèrdua d'un lloc de treball per cada 4 CF o, com
assegura el Departament, es mantindran tots els llocs de treball dedicant les hores lectives del
professorat a un millor seguiment de les FCT, atenció més individualitzada i projectes més elaborats.
Denunciem que implicarà burocratització de la tasca del professorat de CF a curt termini i pèrdua de
llocs de treball a mig termini i que no hi ha garanties escrites que es conservin tots els llocs de treball, ni
tampoc que el professorat segueixi en especialitats pròpies de Cicles Formatius (són les 150 hores
aproximadament per CF que s’incrementen les FCT i per tant deixen de ser impartides als centres, 4,5
hores/setmana per CF, pels 2.000 CF de Catalunya, són unes 500 dotacions de professorat). Quin
alumnat atendran aquests 500 professors, si segueixen al centre? Alumnes del seu Cicle Formatiu,
d’altres Cicles o d’altres ensenyaments? Segons el Departament això queda a la “sagrada autonomia de
centre”.
Els canvis que té previst implantar el Departament en els propers dos cursos es fonamenten en tres
necessitats, asseguren, apostar per la formació a l'empresa, aprofundir en les metodologies
competencials a l'aula i l'aposta per la tutoria a tots els CF. Des de Professors de Secundària no ho
compartim, en especial entenem que la formació a l'empresa no pot substituir el que impartim els
professors, més encara en un país com el nostre amb un teixit de petites i mitjanes empreses, molt
diferent d'altres països, com Alemanya, amb qui el Departament està obsessionat en comparar-nos, on
les empreses són molt més grans i estan més compromeses amb la funció social que els pertoca,
també en la formació de l'alumnat. Tampoc compartim l'aprofundiment en metodologies no contrastades
i recalquem la incoherència que implica aquest aprofundiment i la manca d'estudis que avalen aquestes
metodologies respecte d'altres. Vam interpel·lar el Director General d' FP sobre la qüestió en Mesa de
negociació fa uns dies i no va respondre.
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