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Quina és la tasca que desenvolupa
un director general al capdavant
d’unes àrees com la formació pro-
fessional i l’aprenentatge perma-
nent?

Complir els acords i el pla del Govern
en aquesta matèria; procurar que la
coordinació institucional sigui una
realitat, no tan sols en l’àmbit de
govern, sinó també entre les organit-
zacions socials i econòmiques; orga-
nitzar, analitzar i avaluar l’oferta for-
mativa en cada un dels àmbits: for-
mació professional, educació de per-
sones adultes, escoles oficials d’idio-
mes, escoles d’arts i oficis i de disseny,
conservatoris, esports…; posar en
marxa el dispositiu d’acreditació de
les competències professionals; pro-
posar noves implantacions de l’oferta
formativa o suprimir-ne segons els
resultats de les anàlisis i les avalua-
cions, i dur a terme totes les actua-
cions derivades dels programes
esmentats. Això és possible gràcies a
la tasca magnífica d’un equip de per-
sones plural i coordinat pels quatre
caps de servei i el director de l’Institut
de les Qualificacions Professionals.

Si algun sector dins l’educació ha

patit una transformació important
potser ha estat el de la formació pro-
fessional. Si giram la ullada cap
enrere, quins són els avanços que
s’han aconseguit respecte als plan-
tejaments d’aquests estudis? Quin
considerau que n’és el problema més

arrelat, vist des de la vostra òptica
de responsable principal? I què és
allò que costarà més de solucionar
dins la branca de la formació profes-
sional de les Illes Balears?

Amb la LOGSE, es va generalitzar
l’oferta de formació professional gai-
rebé a tots els centres que impartien
secundària i batxillerat, i la nova
estructura dels cicles formatius era
bàsicament professionalitzadora: els
alumnes, per accedir-hi, havien de
tenir una formació bàsica de secundà-
ria o batxillerat, segons el nivell.
Quin és el problema? Que hi ha
determinats perfils professionals que
necessiten infraestructures i equipa-
ments molt costosos, i això no es pot
generalitzar; d’altres, pels  perfils que
presenten, tenen poca demanda.
Això fa que l’Administració i altres
organitzacions no puguin cobrir
segons quines despeses, per tant no
queda altra solució que fer-ne un
replantejament i començar a concen-
trar determinada oferta formativa
integrant totes les possibles ofertes,
modalitats… Ara bé, si volem apostar
per aquest plantejament, que ens per-
metria rendibilitzar molts de recur-
sos, també haurem d’apostar per una
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xarxa pública de transport que facili-
ti els accessos als diferents centres
durant l’horari que faci falta.

Es pot dir que la formació profes-
sional que s’imparteix a les Illes pre-
para realment treballadors qualifi-
cats? Poden competir a Europa o
encara es necessita progressar més
en algun aspecte?

Els titulats de formació professional
gaudeixen del reconeixement dels
sectors productius. Aquest darrer
any, la taxa d’ocupació dels titulats
recents s’ha situat entre el 70% i el
80% segons les especialitats; això,
considerant la situació econòmica
que vivim, és una garantia. 

Antigament, l’FP era considerada
com la «germana pobra» del siste-
ma educatiu. Moltes famílies tria-
ven el batxiller per als seus fills per
allò del prestigi social i per la garan-
tia d’una feina assegurada. A l’FP hi
acudien els alumnes amb expedients
acadèmics més baixos. Avui el pano-
rama és molt diferent i l’FP és una
alternativa que s’instaura amb força.
En aquest sentit, quins falsos mites
ja és hora de desterrar?

Avui en dia tenir feina vol dir estar
format i, per això, cal preparació i
estudi. Per tant, l’FP no és el recurs
per als qui no volen estudiar. 

Quins arguments, per contrast,

s’han d’oferir a les famílies, als estu-
diants, per animar-los a iniciar
aquests estudis?

Els nivells d’inserció professional, el
compromís i la dedicació del profes-
sorat, l’adaptació a una gran quantitat
de perfils professionals…
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La demanda social de feina es
correspon amb l’oferta dels dife-
rents cicles de grau mitjà i grau
superior?

En certa manera sí, encara que hau-
rem de començar a diferenciar entre
els cicles formatius que són pròpia-
ment d’escolarització i els professio-
nalitzadors, i també prioritzar els que
realment cobreixen possibles vacants
de llocs de feina. 

Tanmateix, deveu conèixer la difi-
cultat d’obtenir plaça en moltes
especialitats i la frustració que això
pot implicar. No creis que l’Admi-
nistració educativa s’ha de replante-
jar l’oferta i fer millors inversions?

Evidentment que hi ha d’haver més
inversions; hem de ser capaços de
canviar diferents conceptes de la ges-
tió. Això ha de revertir a millorar les
infraestructures i els equipaments.
Haurem de compartir molt més per
poder-nos aprofitar de tot el sector
productiu. Tothom hi haurà de fer un
esforç.

En quin grau una formació profes-
sional pot ajudar en temps de crisi?

Les retallades institucionals també
han afectat la seva àrea? En cas afir-
matiu, creis que això és un bon
símptoma? 

La minva de pressupost no és mai un
bon símptoma; ara bé, si el sabem
aprofitar es converteix en una opor-
tunitat, i sense cap dubte podem sor-
tir-ne més reforçats.

Fa uns anys que es varen implantar

els PQPI (programes de qualifica-
ció professional inicial). És una ini-
ciativa encertada que permet que els
alumnes desorientats tornin a
incorporar-se al món dels estudis.
En l’àmbit de la Comunitat, consi-
derau que els resultats obtinguts
amb aquests alumnes són els que
estaven prevists? Quina aposta es fa
per aquests programes?

Crec que són millor dels prevists. Tot
el professorat està fent una tasca
extraordinària. Ens agradaria que tots
els centres poguessin oferir dos per-
fils professionals. També valoram
molt positivament els mòduls volun-
taris per obtenir el graduat en educa-
ció secundària. 

Si observam el mapa de l’oferta edu-
cativa, hi ha una descoordinació
important entre l’oferta pública i la
concertada quant a les modalitats
de PQPI i els diferents cicles d’FP
en zones properes. No pensau que
caldria millorar-ne l’organització,
repartir millor els recursos públics i
augmentar així les opcions? 

Puc estar-hi d’acord, però hem de
tenir en compte que la concertada no

…l’Administració i
la societat hauríem
de valorar més la
formació; aquesta
és el millor
patrimoni de què
pot disposar una
persona…



ha apostat totalment per l’FP, i els qui
ho han fet també ho han fet en cicles
en què les infraestructures i els equi-
paments no necessitaven gaires inver-
sions. Per tant, per poder desenvolu-
par un pla integral d’FP haurem de
convenir que la xarxa finançada amb
fons públics haurà de cobrir tots els
perfils necessaris, segons la demanda i
l’oferta. No crec que uns hagin d’ofe-
rir uns perfils concrets i d’altres uns
altres perfils. Són complementàries,
fins a quin punt? En aquest sentit,
voldria dir que els centres concertats
per  normativa fa anys que podrien
haver fet l’oferta integrada d’FP, cosa
que no han fet. Supòs que deuen
tenir les seves raons.

Ben cert que coneixeu la realitat de
les aules. I deveu saber també que
estan compostes per alumnat molt
heterogeni que cal atendre cada dia.
Aquest alumnat té necessitats i inte-
ressos molt diferents. Molts presen-
ten problemes de rendiment esco-
lar. Quin missatge transmetríeu al
docent que ha de treballar amb
alumnes que no volen estudiar? 

Que enviïn un missatge als tutors i als
orientadors del seu centre perquè els
facilitin la màxima informació quant
a les destreses, les actituds i les apti-
tuds dels futurs professionals i les sor-
tides professionals, i a la vegada que
aquests ho puguin transmetre als
alumnes almanco des de primer
d’ESO.

Parlant de rendiment escolar, l’in-
forme PISA recentment publicat no
deixa les Balears en bona posició.
Davant el fracàs escolar, quines creis
que podrien ser les solucions més
eficaces o quin camí s’hauria d’ini-
ciar per cercar-les, partint del fet
que calen iniciatives realistes?

Sense cap dubte, informació i orien-
tació professional i acadèmica. Per
tant, és necessari elaborar eines, més
eines per donar suport a la feina dels
tutors i orientadors, perquè puguin
transmetre als alumnes totes les pos-
sibilitats tenint en compte les seves
capacitats i aptituds, no tan sols les
seves inquietuds. I per a això és
imprescindible comptar amb l’ajuda
dels pares.

És només una tasca acadèmica?
L’Administració i la societat, quin
paper hi tenen?

De cap de les maneres. La part acadè-
mica hi té molt a dir, la formació en
competències bàsiques possiblement
sigui part del bessó. Ara bé, l’Admi-
nistració i la societat hauríem de valo-
rar més la formació; aquest és el
millor patrimoni de què pot disposar
una persona, i per aquest motiu s’ha
de reivindicar que la formació sigui
present a tots els convenis col·lectius,
per facilitar la transparència i l’acces-
sibilitat en igualtat de condicions. 

Sovint es publiquen notícies que
asseguren que els centres concertats
només atenen determinades tipolo-
gies d’alumnes i n’exclouen d’altres.
Un dels trets d’identitat de les coo-
peratives d’ensenyament, sostingu-
des amb fons públics, explica que
assumeixen el plantejament de l’e-
ducació inclusiva, és a dir, treballen
per respondre a la diversitat d’alum-
nat sense exclusions de gènere,
ètnia, cultura, procedència, capaci-
tats socials, econòmiques…, a fi de
respectar la identitat de cadascun i
d’ampliar el nostre coneixement de
la societat. Res més enfora d’aque-
lles notícies. El que sí que notam és
que des de l’Administració hi ha una
clara reticència a concertar-nos els
mòduls d’FP de grau superior, per
quin motiu?

En cap moment hem tingut reticèn-

cia a concertar els cicles formatius de
grau superior, tampoc els de grau
mitjà. Ara bé, sí que tenim clar que es
fa un concert educatiu quan la xarxa
pública no pot atendre la demanda
puntual o bé ha d’augmentar la quali-
tat de la formació. Per tant, es concer-
ta el que es necessita. Com deia
abans, cal reestructurar l’oferta de
formació professional. La formació
professional actual no és escolaritza-
dora, és professionalitzadora, i, per
tant, hem d’estar vigilants i planificar
adequadament l’oferta per no caure
en errors estratègics del passat.
Aquests motius i una situació econò-
mica com l’actual fan que ens hi
mirem una mica més a l’hora de fer
segons quines implantacions; no es
tracta d’implantar oferta que suposi
baix cost en equipaments i infraes-
tructures: es tracta d’incorporar les
ofertes que la societat en general
necessita i demanda.

Què opinau de la igualtat d’oportu-
nitats i la llibertat d’ensenyament en
el marc del servei públic educatiu? 

Crec que és una marca o segell que
qualsevol política progressista ha de
tenir en compte i aplicar en tots els
seus aspectes, tant per a l’alumnat
com per als pares, sense oblidar tot el
professorat, tot s’ha de lligar. El siste-
ma no aguanta una cosa sense l’altra. 

Ara que ja es tanca un cicle, quin
considerau que ha estat el millor
projecte que heu pogut treure enda-
vant amb la vostra gestió? I quin us
ha causat més preocupacions? Mol-
tes gràcies.

Crec que van lligades les preocupa-
cions als millors projectes: els progra-
mes de qualificació professional ini-
cial amb els seus mòduls voluntaris, la
posada en marxa dels centres inte-
grats, l’acreditació de les competèn-
cies professionals, l’oferta en línia…;
en definitiva, accions dirigides a les
persones de totes les edats per tal de
possibilitar que la formació professio-
nal sigui una formació oberta, flexi-
ble i accessible a tothom.
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