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La nova Formació Professional
Joan Lladó Guasp
ASSESSOR DE FP DEL CEP D'INCA

OrdENACIó dE 
LA FOrMACIó 
PrOFESSIONAL FINS 
ArA.
LA formació professional s’ha estructu-
rat fins ara de la manera següent:

1. Formació professional reglada. Re-
gulada per l’Administració Educativa 
i s’encarrega de la gestió dels cicles 
formatius de grau mitjà, grau supe-
rior i formació professional inicial. 

2. Formació professional contínua. Re-
gulada per l’Administració de Treball 
i s’encarrega, bàsicament, de la for-
mació de reciclatge destinada als 
treballadors i treballadores en actiu. 
Cal a dir que aquests cursos estan 
gairebé controlats per les associa-
cions 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 treballa-
dores a l’atur. No cal dir que aquí hi 
juguen un paper molt destacat els 
sindicats (CC.OO, UGT,...).

Com veim, la formació professional es-
tà en mans de dues administracions: 
l’educativa i la de treball. Tot això fa 
que, encara ara, tenguem dues direc-
cions generals de formació professio-
nal: 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 re-
cursos econòmics és la de Treball. 
Aquest tipus d’organització de la forma-
ció professional és comuna a tot l’Estat, 
menys al País Basc i a Navarra, on tota 

la formació professional depèn del 
departament d’educació. És el cas 
de la “lanbidez” (formació professio-
nal) de l’”Eusko Jaurlaritza” (Govern 
Basc). El fet de tenir tota la formació 
professional sota una mateixa ad-
ministració fa que la gestió dels re-
cursos econòmics sigui més òptima 
i més eficient. Al mateix temps, els 
IES que imparteixen cicles formatius 
se n’aprofiten d’aquesta gestió úni-
ca, 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 (Insti-
tut 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 an-
terior, la formació professional s’es-
tructura en tres subsistemes:

1. Formació professional del siste-
ma educatiu. Depèn de l’Aminis-
tració Educativa i comprèn les 
accions formatives següents:

• Programes de qualificació 
professional inicial (PQPI).

• Cicles formatius de grau mitjà.

• Cicles formatius de grau su-
perior.

2. Formació professional per a 
l’ocupació, que depèn de l’Ad-
ministració de Treball. Fomenta 
la formació entre les empreses i 
els treballadors ocupats i deso-
cupats. Aquesta formació s’acre-
dita mitjançant certificats  de 
professionalitat de nivell 1, 2 i 3. 
Aquesta formació aglutina les an-
teriors formacions ocupacionals i 
contínues.

3. Existeix un tercer subsistema 
paral·lel de valoració de l’expe-
riència laboral que permet l’ob-
tenció 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 mitjan-
çant el catàleg nacional de qualifi-
cacions professionals. També s’en-
carrega de l’avaluació i l’acreditació 
de les corresponents competències 
professionals.

El catàleg s’estructura en 26 famíli-

es professionals i 5 nivells de qua-
lificació professional:

• Nivell 1: PQPIs.

• Nivell 2: cicles de grau mitjà.

• Nivell 3: cicles de grau superior.

• Nivells 4 i 5: títols de grau uni-
versitari. Actualment no estan 
recollits en el catàleg nacional, 
però sí els contempla la normati-
va d’ambit europeu.

La formació de l’Administració Educa-
tiva i la de l’Administració de Treball 
estan connectades mitjançant les uni-
tats de competència, de forma que 
un cop acreditades són reconegudes 
pels dos subsistemes, independent-
ment 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 estruc-
tural només tendrà èxit si es forma 
com cal al professorat afectat. La 
Conselleria d’Educació i la Conse-
lleria 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 pro-
fessional. Per això, tots els centres 
de professorat han preparat unes 
jornades de formació professional, 
en les quals es tractarà en profun-
ditat tota aquesta temàtica. El CEP 
d’Inca i el CEP de Manacor orga-
nitzarem durant el segon trimestre 
del curs actual (manca determinar 
la data concreta i el lloc) unes jor-
nades de formació professional, en 
les quals ens reunirem tots els pro-
fessionals 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 perso-
nes. El professorat de formació pro-
fessional  és el protagonista etern de 
totes les reformes educatives i volem 
que deixi de ser per part de l’Admi-
nistració una assignatura pendent.

ON POdEM TrObAr 
MéS INFOrMACIó?
http://formacioprofessional.caib.es

http://www.educacion.es/incual

http://iqpib.caib.es


