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PER UNA AGÈNCIA PÚBLICA
DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ
PROFESSIONALS ADSCRITA
AL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
USTEC·STEs està en contra d’aquesta Agència ja que, a
parer nostre, és el primer pas cap a l’externalització i la
privatització.

recció.
USTEC·STEs, durant la tramitació del “Projecte de
llei de formació i qualificació professionals de Catalunya
(LFQPC)”, va considerar necessari incloure a l’LFQPC
un seguit d’eixos bàsics, cosa que ha estat rebutjada sistemàticament.
1. Per a la millora de la coordinació, la supervisió
i el control de la governança del conjunt del Sistema,
USTEC·STEs va demanar que el Sistema de formació
i qualificació professionals de Catalunya, i els diferents
òrgans que se’n derivin i en formin part, depenguin
directament d’una Viceconselleria de Formació Professional (FP) del Departament d’Ensenyament.

Nova Llei de Formació
Professional

2. Des d’USTEC·STEs vàrem demanar, amb aquesta compareixença, que als òrgans que es deriven de
l’LFQPC, recentment aprovada, s’hi hauria d’augmentar
la representativitat d’altres sectors, ja que no és admissible que la Generalitat deixi fora de la Comissió
Rectora del Sistema de formació i qualificació professional de Catalunya i del Consell de formació i qualificació professional de Catalunya el sindicat majoritari a l’ensenyament públic i el sindicat majoritari de
l’Administració de Catalunya (IAC), i que només hi
participin com a representants de les organitzacions
sindicals aquelles que tenen la condició legal de “més
representatives”.
3. Davant del perill de deformació de la modalitat
d’FP Dual, vàrem demanar, i continuem demanant a
l’Administració, la creació d’un organisme mixt on totes
les parts (instituts, alumnat, Administració, sindicats,
empreses...) hi siguin representades, i on es vetlli pels
interessos de l’alumnat per sobre dels interessos empresarials.

Resta pendent l’aprovació dels Estatuts i l’adscripció
departamental d’aquesta Agència Pública, que s’haurà
de fer abans del 25 de juny del 2016, segons l’ACORD
GOV/143/2015, d’1 de setembre, pel qual s’aprova el calendari de desplegament de la Llei.

USTEC·STEs està en contra d’aquesta Agència ja que,
a parer nostre, és el primer pas cap a l’externalització i la
4. Per una informació i orientació professional de privatització del servei públic de la Formació i Qualifiqualitat, vàrem considerar necessari i imprescindible cació Professionals i, en tot cas, ara, amb la Llei aprovadotar els centres de la figura d’un coordinador/orienta- da, demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya,
que l’Agència Pública de Formació i Qualificació Profesdor, amb tots els recursos suficients.
sionals sigui adscrita al Departament d’Ensenyament.
5. USTEC·STEs va demanar que les diferents acUSTEC·STES no acceptarà de cap macions que es derivin de l’aplicació de l’LFQPC pivotin sobre els centres públics d’FP i el Departament nera que el Govern desplaci el centre de
d’Ensenyament.
gravetat de l’FP, amb la nova Llei, del DeAra, amb l’aprovació de la Llei 10/2015, de 19 juny,
de formació i qualificació professionals de Catalunya,
es crea la Comissió Rectora del Sistema de Formació
i Qualificació Professionals de Catalunya i s’adscriu
al Departament de la Presidència; com també es crea
l’Agència Pública d’FQPC, de la qual el Govern nomenarà el president executiu, que és l’òrgan de govern i di-

partament d’Ensenyament al Departament
de la Presidència o Empresa i Ocupació.
L’FP té un component professional, educatiu i, sobretot, acadèmic, que únicament
pot quedar garantit des del Departament
d’Ensenyament.

Així doncs, pensem que els serveis bàsics,
els centres de la xarxa del sistema i el conjunt
d’actuacions, serveis i programes de formació i qualificació professionals del sistema
educatiu i de la formació per a l’ocupació
(ocupacional i contínua), promoguts i sostinguts amb fons públics d’aquesta llei han
de ser de caràcter gratuït, i la seva acció ha
de pivotar sobre els centres públics d’FP del
Departament d’Ensenyament.

Volem manifestar la nostra oposició i la nostra crítica estructural a una reforma que pot comportar la segregació de l’FP del món educatiu que, a parer nostre,
allunyarà l’alumnat de l’FP de la formació integral i de
poder assolir capacitats i competències clau com a ciutadans/es.
La gestió de la futura Agència Pública d’FQPC, fonamentalment per l’autonomia total en la gestió de personal dels futurs centres integrats, pot generar distorsions
i esdevenir una autèntica amenaça per a l’estabilitat de
l’actual professorat del sistema educatiu, a més d’obrir la
porta al capital privat i al negoci a l’FP.
Des d’USTEC·STEs considerem, finalment, que s’han
de garantir els estàndards d’FP del subsistema de la formació professional inicial i la formació professional
ocupacional; d’altra banda, la informació i orientació
professionals i el procediment per a l’acreditació de
l’experiència laboral i d’aprenentatges no formals dins
d’un sistema únic i permanent ha d’anar lligat a l’FP
que s’imparteix als centres educatius públics i que ha
de tenir els recursos humans i econòmics necessaris
que en garanteixi la qualitat en comptes d’apostar per
l’externalització i/o privatització.

ACCIONS DE LA CAMPANYA
1. USTEC·STEs demana la signatura del Manifest de la Campanya “Adscripció Agència pública de la
formació i qualificació professionals al Departament
d’Ensenyament”, a través del change.org.
2. Demanem als centres educatius el pronunciament i suport dels claustres de mestres i professorat, tot
aprovant el citat Manifest de la Campanya, per enviar-lo
a la Conselleria d’Ensenyament.
3. Us convidem a assistir i participar a l’acte de la
Campanya que es realitzarà el proper dimecres, dia 24
de febrer, a les 17.30 h, a l’Institut Escola del Treball de
Barcelona.

https://www.change.org/p/president-de-la-generalitat-decatalunya-mantenim-la-fp-al-departament-d-ensenyament
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BUTLLETA D’AFILIACIÓ A USTEC.STEs
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provisional/expectativa de destinació
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serveis educatius
privada
p. laboral
universitat

a

a
a

a

a
a

a
a a
a
a
a
a

Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu
compte, els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC.STEs
a nom meu.
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CODI IBAN

Localitat, data
Signatura del titular

USTEC·STEs
Intersindical Alternativa de Catalunta IAC
Barcelona 93 302 76 06
Girona 972 20 20 34
Lleida 973 26 30 32
Tarragona 977 23 52 63
Tortosa 977 51 10 46

@

www.facebook.com/groups/ustecstes/

barcelona@sindicat.net
girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net
tarragona@sindicat.net
tortosa@sindicat.net

@USTECSTEs

