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La nova Formació Professional
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Ordenació de
la formació
professional fins
ara.
La formació professional s’ha estructurat fins ara de la manera següent:
1. Formació professional reglada. Regulada per l’Administració Educativa
i s’encarrega de la gestió dels cicles
formatius de grau mitjà, grau superior i formació professional inicial.
2. Formació professional contínua. Regulada per l’Administració de Treball
i s’encarrega, bàsicament, de la formació de reciclatge destinada als
treballadors i treballadores en actiu.
Cal a dir que aquests cursos estan
gairebé controlats per les associacions empresarials (CAEB, PIMEM,
Cambra de Comerç,...).
3. Formació professional contínua.
També regulada per l’Administració
de Treball. Dedica els seus recursos
a formar als treballadors i treballadores a l’atur. No cal dir que aquí hi
juguen un paper molt destacat els
sindicats (CC.OO, UGT,...).
Com veim, la formació professional està en mans de dues administracions:
l’educativa i la de treball. Tot això fa
que, encara ara, tenguem dues direccions generals de formació professional: una que depèn de la Conselleria
d’Educació i l’altra que depèn de la
Conselleria de Treball. Cal saber que,
de totes dues, la que maneja més recursos econòmics és la de Treball.
Aquest tipus d’organització de la formació professional és comuna a tot l’Estat,
menys al País Basc i a Navarra, on tota
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la formació professional depèn del
departament d’educació. És el cas
de la “lanbidez” (formació professional) de l’”Eusko Jaurlaritza” (Govern
Basc). El fet de tenir tota la formació
professional sota una mateixa administració fa que la gestió dels recursos econòmics sigui més òptima
i més eficient. Al mateix temps, els
IES que imparteixen cicles formatius
se n’aprofiten d’aquesta gestió única, ja que la dotació de recursos és
més gran.

La nova ordenació
de les ofertes
de formació
professional.
A la pàgina web de l’IQPIB (Institut de Qualificacions Professionals
de les Illes Balears) hi trobam el
següent esquema que ens ajuda
a entendre millor com s’estructura
l’actual FP.
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Com podem veure a l’esquema anterior, la formació professional s’estructura en tres subsistemes:
1. Formació professional del sistema educatiu. Depèn de l’Aministració Educativa i comprèn les
accions formatives següents:
• Programes de qualificació
professional inicial (PQPI).
• Cicles formatius de grau mitjà.
• Cicles formatius de grau superior.
2. Formació professional per a
l’ocupació, que depèn de l’Administració de Treball. Fomenta
la formació entre les empreses i
els treballadors ocupats i desocupats. Aquesta formació s’acredita mitjançant certificats de
professionalitat de nivell 1, 2 i 3.
Aquesta formació aglutina les anteriors formacions ocupacionals i
contínues.
3. Existeix un tercer subsistema
paral·lel de valoració de l’experiència laboral que permet l’obtenció de l’acreditació d’unitats
de competència, les quals es
corresponen amb els mòduls de
l’administració educativa i dels
de l’administració de treball i en
permeten la seva convalidació.

Com s’integren
aquestes ofertes
de formació
professional?
La llei orgànica 5/2002 va crear el
sistema nacional de qualificacions i
formació professional que integra les
distintes ofertes formatives mitjançant el catàleg nacional de qualificacions professionals. També s’encarrega de l’avaluació i l’acreditació
de les corresponents competències
professionals.
El catàleg s’estructura en 26 famíli-

es professionals i 5 nivells de qualificació professional:
• Nivell 1: PQPIs.
• Nivell 2: cicles de grau mitjà.
• Nivell 3: cicles de grau superior.
• Nivells 4 i 5: títols de grau universitari. Actualment no estan
recollits en el catàleg nacional,
però sí els contempla la normativa d’ambit europeu.
La formació de l’Administració Educativa i la de l’Administració de Treball
estan connectades mitjançant les unitats de competència, de forma que
un cop acreditades són reconegudes
pels dos subsistemes, independentment d’on i com s’han adquirit.

5.Què en sap el
nostre professorat
de formació
professional de tot
aquest trui?
Aquest canvi tan profund i estructural només tendrà èxit si es forma
com cal al professorat afectat. La
Conselleria d’Educació i la Conselleria de Treball han elaborat unes
guies molt útils en aquest sentit.

Però es fa necessari que s’informi
d’una manera presencial i efectiva
a tot el professorat de formació professional. Per això, tots els centres
de professorat han preparat unes
jornades de formació professional,
en les quals es tractarà en profunditat tota aquesta temàtica. El CEP
d’Inca i el CEP de Manacor organitzarem durant el segon trimestre
del curs actual (manca determinar
la data concreta i el lloc) unes jornades de formació professional, en
les quals ens reunirem tots els professionals afectats de la Part Forana
de Mallorca. Estam convençuts que
aquestes jornades seran molt útils i,
per aquest motiu, demanem que hi
participi el major nombre de persones. El professorat de formació professional és el protagonista etern de
totes les reformes educatives i volem
que deixi de ser per part de l’Administració una assignatura pendent.

On podem trobar
més informació?
http://formacioprofessional.caib.es
http://www.educacion.es/incual
http://iqpib.caib.es
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