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Eí reportatgc fotografíe que ihlustra aquest treball va serfet 
a l'Instilut d'FP de Sant Narcís, de Cjirona, l'any 1997. 

La nova formado 
professional 
a tes comarques de Girona 
Xavier Besalú 

A
partir del curs 1999-2000 

s'inicia a Catalunya l'aplica-
ció generalitzada deis cicles 
formatius de la nova forma-
ció professional implantada 
per la Llei d 'o rdenac ió 

general del sistema educatiu (LOGSE), apro-
vada el ja Uunyá 1990. Amb tot, alguns cen
tres de les comarques de Girona ja ho han fet 
aquest curs mateix i la majoria entraran el 
curs vinent en el nou sistema. 

La formació professional, especialment 
la de primer grau, s'havia convertit en la vía 
mes criticada del sistema educatiu anterior, 
Se l'acusava de ser excessivament escolar, 
d'estar poc orientada a la práctica, de viure 
desconnectada de la realitat professional i 
económica del món productiu, de recollir els 
mals estudiants, de convertir-se, en definiti
va, en una via de segona categoría, devalua-
da i paraMela a Titinerari académic per 

excel-léncia, el BUP i el COU, de manera 
que, diuen els documents del Ministeri 
d'Educació, donava «una escassa formació 
general i una deficient formació professio
nal». Malgrat la con tundenc ia d'aquest 
diagnostic s'ha de dir, pero, que aquest des-
prestigi crónic s 'havia anat r emuntan t 
aquests darrers anys, sohretot en la formació 
professional de segon grau, tant per l'adequa-
ció deis continguts, com per la generalització 
de les practiques en alternan^a, el tipus 
d'estudiant que seguía en el sistema í les 
oportunitats de treball que generava, que feia 
que cada día fos mes gran el nombre d'alum-
nes que hi arribaven provinents del BUP. 

Capacitar per a l'activitat professional 

La LOGSE, en el seu capítol IV, és qui 
posa les bases jurídíques d'aquesta nova for
mació professional. La defineix com «el con-
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junt d'ensenyaments que capaciten per 
a l'exercici qualificat de les diverses 
professions». 

De fet, la formació professional 
inclouria tres subsistemes diferents: 

a) La formació professional regla
da, que és la que es dona dins del siste
ma educatiu formal i que possibilita 
l'accés al món laboral o bé a determi
náis estudis universitaris. 

b) La formació professional ocupa-
cional, que és la que va dirigida a les 
persones que encara no han trobat 
feina o bé que l'han perduda, o bé a 
aquelles que desitgen reciclar-se per tal 
de millorar, obtenir o recuperar un Uoc 
de treball. Sol ser promoguda des del 
Departament de Treball i gran part del 
seu finan^ament, fins ara, ha vingut de 
la Unió Europea; és de durada i contin-
gut variable, segons el Uoc de treball a 
qué s'adre^a. 

c) La formació professional conti
nua, concebuda com un dret de tots els 
treballadors en actiu per tal de posar-se 
al dia deis avenaos técnics en el seu 
ámhit, per poder promocionar dins de 
la propia empresa i també per desenvo-
lupar-se com a persones. 

Malgrat ser ttes subsistemes de for
mació professional, la veritat és que 
funcionen com tres mons a part. Potser 
seria el moment de remarcar la seva 
unicitat per tal de garantir una coordi-
nació real entre ells i entre els organis-
mes que en teñen la responsabilitat; 
potser seria el moment de constituir el 
Consell de la Formació Professional de 
Catalunya amb participado deis agents 
socials {organitzacions empresarials, 
sindicats...) i de tots els departaments 
del govern implicats. 

La formació professional reglada 

La formació professional reglada 
«té com a finalitat la preparado deis 
alumnes per a l'activitat en un camp 
professional» i inclou tant la formado 
general, com la formació professional 
de base i la formació professional espe
cífica de grau mitjá i de grau superior. 
Mosaltres hi afegiríem els anomenats 
«programes específics de garan t ia 
social», destináis a aquells joves que no 
obtinguin el graduar i que, en conse-
qüéncia, no puguin acccdir ni al batxi-
llerat ni ais cicles formatius de fotma-
ció professional i no tinguin tampoc un 
lloc de treball. En aquesta situado s'hi 

pot trobar ben be entre un 15% i un 
20% de la poblado escolar. 

Aques ts programes t e ñ e n una 
durada d'entre 600 i 1.000 hores i pro
porcionen fonamentalment una forma-
ció professionalitzadora amb vista a 
ocupar Uocs de treball que no requerei-
xin una t i tulado específica (un 70% 
del temps) i una formació general i 
básica (un 25% del temps). Actual-
ment se n'estan experimentant diverses 
modalitats, abans de la seva implanta
d o generalitzada: els anomenats Plans 
de Transició al Treball (PTT) , que 
busquen la inserció laboral en sectors 
que ofereixin perspectives clares d'ocu-
pació; Programes de nivell 1; o bé els 
que promouen alguns centres d'Educa-
ció Especial; i d'altres... 

La formació general la constitui-
rien tots aquells coneixements, habili-
tats i actituds que no van Iligats a cap 
activitat professional particular, pero 
que son necessaris per a totes (la capa-
citat de comunicar-se, de calcular, 
etc.), i que es donen en totes les etapes 
i árees del sistema educatiu. 

La formació professional de base la 
cons t i tue ixen aquelles habi l i tá is i 
coneixements técnics relatius a una 
de t e rminada familia professional 
(mecánica, fusta, informática, Uengües 
estrangeres, etc.), i s'ha d'oferir tant en 
l 'Educació Secundaria Obligator ia 
(ESO) com en el Batxillerat. Per for
mació professional de base significa 
donar una dimensió práctica i poten-
cialment professionalitzadora a les 

diverses matéries tradicional i ptocu-
rar un contacte mes estret amb el món 
del treball de totes les árees de conei-
xement. Aixó es concreta en una for
mació tecnológica general per a tots els 
alumnes a TESO, en les diverses moda
litats que ofereix el batxillerat, que 
or ien ten i cond ic ionen ja el futur 
académic i professional, i, en totes dues 
etapes, en l'oferta de matéries optati-
ves, que poden donar cabuda a activi-
tats i experiéncies preprofessionals. 

Finalment, la formació professional 
específica compren "un conjunt de 
cicles formatius amb una otganització 
modular, de durada variable, constituits 
per árees de coneixement teoricoprácti-
ques en funció deis diversos camps prt)-
fessionals». Poden ser de grau niitjá (hi 
poden accedir els qui obtinguin el gra-
duat, després de cursar l'ESO) i de grau 
superior (hi poden accedir els qui tin
guin el títol de batxiller). 

El model cátala 
de formació professional 

La formació professional és un deis 
reptes mes importants que ha pretés 
abordar la reforma educativa per tal 
d'adaptar-se a les necessitats del mercat 
de treball, pero la seva planificactó i 
posada en práctica s'ha anat endarre-
rint, de manera que tot just el mes de 
juliol d'aquest any el Depar tament 
d'Ensenyament va fer pública la seva 
«proposta de model de fotmació profes
sional específica» que inclou també la 
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proposta de «mapa de la formació pro-
fessionai de Catalunya», amh la volun-
tat de fer-los definitius durant aquest 
curs 1997-98. 

Els criteris generáis de la proposta 
son els següents: 

- L'adaptació de l'oferta de forma-
ció a les necessitats del món laboral, 
comprometent-se a actualitzar cada tres 
anys la planificació de l'oferta formativa 
per tal d'incorporar-hi els canvis en la 
demanda. Aixó significa que la forma-
ció professional haurá de ser dinámica, 
flexible i adaptable peí que fa a l'oferta i 
que en la programado es tindrá en 
compte l 'entorn socioeconomic deis 
centres docents i les seves possibilitats i 
necessitats de desenvolupament. 

- A r h o r a de confecc ionar el 
mapa de l'FP es fa una prcvisió de 
50.000 alumnes potenciáis i es diu que 
es tendirá a una taxa d'escolarització 
d'un 20% en cicles formatius d'FP de 
grau mitjá, i un 25% en cicles forma
tius de grau superior. 

- La formació professional específi
ca de grau superior coexistirá amb els 
primers cicles universitaris; es configu
rará com una vertadera alternativa que 
entrará en competencia real amb algu-
nes carreres universitáries. 

- Coexistirán ínstituts d'educació 
secundaria que no oferiran cap cicle 
d'FP amb instituís que t indran una 
oferta molt reduída i instituts que serán 
vertaders centres superiors d'FP, tant 
peí nombre i varietat de cicles forma
tius que oferiran com per la tutela que 

exerciran sobre els centres d'oferta 
reduída. Amb aquest criteri es busca 
compatibilitzar les exigéncies d'espe-
cialització i qualitat i l'equilibri territo
rial peí que fa a l'oferta d'FP. 

- Manten i r l 'oferta d 'ensenya-
ments professionals en els antics insti
tuts d'FP, si s'acompleixen tres requeri-
ments: una rátio de 15 alumnes per 
grup i cicle formatiu; un nombre sufi-
cient de llocs de practiques per a tots 
els alumnes; i una capacitat global 
d'inserció en el mercat de treball quan 
els alumnes acabin la seva formació. 

Aquest plantejament introdueix 
algunes modificacions en el que era el 
projecte inicial de garantir que tots els 
instituts del país oferissin TESO, algu
na modalitat de batxillerat i algún cicle 
formatiu. Ara, en canvi, es parteix de 
l'antiga xarxa de centres de batxillerat i 
centres d'FP i aixo fa que, en la prácti
ca, es mantinguin dos tipus d'instituts, 
tot i que també és cert que no pas al 
cent per cent, sobretot en el cas deis 
instituts de nova creació... L'esperit de 
la LOGSE pretenia que convisquessin 
en un mateix centre alumnes deis dife-
rents estudis secundaris, entre altrcs 
raons per garantir una oferta de crédits 
plural i variada, tant en els continguts 
com en l'orientació. Aixó no bavia de 
ser obstado per concentrar en determi-
nats instituts l'FP mes especialitzada i 
que necessités una infraestructura mes 
costosa i abundant. Els «problemes» 
pressupostaris faran, dones, que hi bagi 
molts instituts «incomplets». 

La durada deis cicles formatius 
s'estableix entre 1.000 i 2.000 hores 
(entre un i dos cursos), que inclouen 
les hores de formació práctica en els 
centres de treball (entre 300 i 400), i 
una mínima formació comuna de caire 
laboral (60 i 120 hores ) . La resta 
d'hores correspon a diversos crédits de 
contingut especialitzat i congruent 
amb la professió i les competéncies 
professionals própies de cicle formatiu. 
Els cicles formatius están clarament 
encarats al mercat de treball; en cap 
cas pretenen ser una via paraMela ni al 
batxillerat ni a la universitat. 

Els cicles formatius s'agrupen en 
famílies professionals en fundó de Uur 
afinitat. Actualment el catáleg el con
formen 22 famílies professionals i 138 
cicles formatius (61 de grau mitjá i 77 
de grau superior). Son les següents: 

- Activitats agráries: explotacíons 
agráries i ramaderes, trehalls forestáis, 
jardinería, gestió de recursos naturals i 
paisatgístics. 

- Activitats físiques i esportivas. 
- Activitats maritimopesqueres: 

pesca, manteniment de maquines i ins-
tablacions del vaixell, cultiu aqüícola, 
busseig i navegació. 

- Administració: gestió adminis
trativa, secretariat i finances. 

- Arts gráfiques: impressió, enqua-
demació i disseny. 

- Cerner^ i márqueting: córner^, 
márqueting, servéis al consumidor, 
comerg. i n t e r n a c i o n a l i gestió del 
transport. 

- Comunicació, imatge i so: imat-
ge, audiovisuals, espectacles, so i radio. 

- Edificació i obra civil: construc-
ció, projectes urbanístics, operacions 
topográfiques i plans d'obres. 

- E lec t r ic i ta t i e lec t rón ica : 
instal-lacions electrotécniques, equips 
electrónics, i sistemes de telecomunica-
ció i informátics. 

- Fabricació mecánica: mecanitza-
ció, fosa, soldadura i construccions 
metáMiques. 

- Fusta i moble. 
- Hoteleria i turisme: cuina, pastis-

seria, servéis de restaurant i bar, agen
cies de viatge, turisme, restauració i 
animació turística. 

- Imatge personal: estética, perru-
queria i assessoria d'imatge. 

- Industries alimentáries: escorxa-
dor, carnisseria, conservació d'ali-
ments, elaboració de begudes, produc-
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tes lactis, oUs, panificació i industries 
cerealistes. 

- Manteniment de vehicles auto-
propulsats: carrosseria, electromecáni
ca, automoctó i avionica. 

- Manteniment i servéis a la pro-
ducció: instal-lacions de fred, climatit-
zació i calor, ferroviari, instal-lacions 
d'edifici, i de fluids. 

- Química: laboratori, planta quí-
mica, plástics i cautxú, pasta i paper, 
productes farmacéutícs, análisi i con
trol, i química ambiental. 

- Sanitat: auxiliar d'infermeria, 
farmacia, dietética, higiene bucoden-
tal, diagnostic clínic, salut ambiental, 
prótesi i ortopedia, i radioterapia. 

- Textil, confecció i pell: confec-
ció, teixits de punt, cal^at, marroqui-
neria, filatura, patronatge i adobs. 

- Vidre i cerámica. 
Totes aqüestes famílies ofereixen 

cicles formatius de grao mitjá i de grau 
superior, pero hi ha dues famílies que 
només n'ofereixen de grau superior. Son: 

- Informática: sistemes informátics 
i aplicacions informátiques, 

- Servéis sociocul turals i a la 
comunitat: animació sociocultural, 
educació infantil, integració social i 
interpretació del Uenguatge de signes. 

La formació professional 
a les comarques de Gírona 

A efectes comparatius partirem de 
la situació que es donava a les comar
ques de Girona, peí que fa a TFP, el 
curs 1990-91, el de l'aprovació de la 
LOGSE: 

A l'Alt Empordá es podien estu
diar el primer i el segon grau de les 
branques següents: Administrat iva, 
Delineació i Electricitat i electrónica; i 
el primer grau de: Agraria, Automoció, 
Perruqueria i estética, i Llar d'infants. 

Al Baix Empordá, el pr imer i 
segon grau de les branques: Adminis
trativa, Automoció, Delineació, Elec
tricitat i electrónica, i Perruqueria i 
estética; i el primer grau de: Agraria i 
Llar d'infants. 

A la Cerdanya, el primer i el segon 
grau de la branca Administrativa i el 
primer grau d'Electricitat i electrónica. 

A la Garrotxa, el primer i segon 
grau de les branques: Administrativa, 
Delineació, Electricitat i electrónica, 
Metall, Moda i confecció, i Sanitaria; i 
el primer grau d'Agraria. 

Al Girones, el primer i segon grau 
de les branques següents: Administrati
va, Automoció, Delineació, Electrici
ta t i e l ec t rón ica , Hote le r i a , Llar 
d'infants, Metall, Perruqueria i estética, 
Química, Sanitaria i Agraria. 

Al Pía de l 'Estany, el primer i 
segon grau de les branques Administra
tiva i Del ineació; i el primer grau 
d'Electricitat i electrónica i Metall. 

Al RipoUés, el primer i segon grau 
de les branques Administrativa, Elec
tricitat i electrónica, i Metall ; i el 
segon grau de Del ineac ió i Llar 
d'infants. 

I a la Selva, el primer i segon grau 
de les branques següents: Administrati
va, Agraria, Delineació, i Electticitat i 
electrónica; i el primer grau de les 
branques: Llar d'infants, Metall, Moda 
i confecció, i Petruqueria i estética. 

A tall de resum podem dir que el 
1990 es podien seguir a Girona 12 
branques diferents d'FP, tant de primer 
com de segon grau. En canvi si es 
volien cursar les branques d'Arts gráfi-
ques, Consttucció, Fusta {ac]uesta bran
ca es va inttüduir posteriorment a la 
Selva i al Pía de l'Estany), Imatge i so. 
Marítima i pesquera, i Textil, era obli-
gat despla9ar-se a centtes de les comar
ques de Barcelona. 

Les branques Administrat iva, i 
Electricitat i electrónica s'oferien a 
totes les comarques i eren, alhora, les 
que tenien mes alumnes, seguides de 
prop per la branca de Delineació que, 
llevat de la Cerdanya, es podia estudiar 

també a totes les comarques. L'oferta 
mes variada la tenia el Girones (11 
branques) i la Selva (8-9 branques), 
mentre que la menys diversificada era 
la de la Cerdanya (2) i la del Pía de 
l'Estany (4-5 branques). 

Finalment remarcar que algunes 
branques només es podien cursar al 
Girones (Hoteleria i Química) i altres 
només a dues comarques: Sanitaria 
(Garrotxa i Selva) i, amb posterioritat, 
Fusta (Selva i Pía de 1 Estany). 

Quina és la previsió de cicles for
matius que ha fet el Depa r t amcn t 
d'Ensenyament pet ais centres públics 
de les comarques de Gironai ' H o 
podem veure en la relació adjunta. 

En total el Departamcn'- d'Ensen
yament pensa oferir a les comarques 
de Girona 66 cicles formatius de grau 
mitjá i 64 cicles de grau superior, per-
tanyents a 18 famílies ptofessionals 
diferents. 

Les branques que teñen una oferta 
mes amplia i diversificada son 1'Admi
nistrativa (27 cicles en total), Electrici
tat i electrónica (17 cicles), Manteni
ment i servéis a la producció (16 cicles) 
i Córner^ (11 cicles). Si ho posem al 
costat de Toferta de l'any 90, descobri-
rem que hi ha un marcar continuisme: 
les branques Administrativa, i d'Electri
citat i electrónica segueixen essent les 
capdavanteres i la d'Atts gtáfiqucs o la 
branca Maritimopesquera segueixen 
sense fer acte de presencia. Hi ha petits 
canvis: les famílies de la Fusta i del 
Textil ara es poden fer a Girona. Un 
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cas a part seria la Deíineacio, que com a 
tal ha desaparegut i s'ha incorporat, en 
part, a Edificació i obra civil. 

Son presents a totes les comarques 
les branques Administrativa i Mante-
ninient i servéis a la producció. Venen 
després Electricitat i electrónica (a 5 
comarques), Córner^ i Imatge personal 
(a 4 comarques). En canvi, només es 
poden estudiar a una comarca: íes 
Activirats físiques i esportives i la Fusta 
(al Pía de i'Estany), la Química (al 
Girones) i el ram del Textil, confecció 
i peli (a la Garrotxa). 

La comarca que ofereix mes 
opcions és el Girones (1.3 famílies pro-
fessionals diferents), seguida del Baix 
Empordá (12), TAlt Empordá (9), la 
Garrotxa (8) i la Selva (7). Les que 
menys opcions ofereixen son la Cer-
danya (2 famílies professionals), el 
Ripollés (3) i el Pía de I'Estany {4). 
Ara, si ho mirem en nombres ahsoluts 
Tordre canvia una mica: el Girones ofe
reix 36 cicles formatius; la Selva, 26; el 
Baix Empordá, 22; lAlt Empordá, 18; 
la Garrotxa, 12; el Pía de I'Estany, 8; el 
Ripollés, 6, i la Cerdanya, 2, 

La relacíó cicles formatius de GM-
GS (grau mitjá-grau superior) varia 
forja segons la comarca: mentre al 
Girones és de 14-22, a la Selva s'inver-
teix i és de 15-11. En la resta de comar
ques hi ha un cert equilibri, Uevat del 
cas de la Cerdanya on no es pensa ofe-
rir cap cicle formatiu de GS, cosa que 
vol dir que hi surten perdent si ho 
comparem amb la situació de l'any 90. 

Estranyeses i comentaris 

Estranya que el D e p a r t a m e n t 
d 'Enscnyament opt i per oferir mes 
cicles formatius de GM que de GS, 
quan treballa sobre la hipótesi que hi 
haurá mes demanda d'aquests últims. 
De fet, aixó és eí que realment passa a 
la provincia de Barcelona on es propo-
sen oferir 319 cicles de GM i 409 de 
GS, pero les comarques de Tarragona i 
Lleida es troben en una situació sem-
blant o pitjor a la de Girona. 

Es estrany també que no s'ofereixi 
cap cicle formatiu de les 4 famílies pro
fessionals següents: Activitats mariti-
mopesqueres, Arts gráfiques, Comuni-
cació, Imatge i so, i Vidre i cerámica. 
Es estrany perqué la pesca, la prodúcelo 
aqüícola o el manteniment de vaixells 
son oficiñ ben presents a les tres comar
ques costaneres de Girona. Es estrany 
perqué la impressió, la manipulado del 
paper i el disseny editorial ^ón activi
tats amb tradició en algunes poblacions 
i amh bones perspectives de futur. Es 
estrany que no hi hagi cap possibilitat 
d'estudiar alguna professió relacionada 
amb el món audiovisual, un ámbit tec-
nológic tan o mes impor t an t que 
l'informátic. I és estrany encara que el 
treball de la cerámica no pugui ser 
aprés en cap institut públic, quan és 
hen sabut que hi ha prou demanda i bé 
que existeixen escoles privades que 
miren de cobrir-la. 

Es confirma també que hi haurá 
aiguns centres educatius de les ciutats 

grans i algunes poblacions mitjanes on 
no es podrá estudiar cap cicle formatiu 
dTP, malgrat disposar d'un institut de 
secundaria: és el cas de Vidreres, l'Esca-
la, Torroella de Montgrí, Cassá de la 
Selva, etc. 

Val la pena remarcar encara que 
de la familia professional d'Edificació i 
obra civil només s'ofereixen cicles de 
GS, deixant sense atendré cicles tan 
necessaris com els d'operacíons i acá
bate de cons t rucc ió (pa le tes ) . En 
d 'al t res ámbits es produeix el cas 
invers: Eusta i Industries alimentarles 
només ofereixen cicles de G M , 
d'aquesta manera no hi ha la possibili
ta t d 'una formació c o n t i n u a d a . 
Sorprén igualment que els cicles for
matius d'Informática només s'ofereixin 
a tres comarques (Girones, Alt i Baix 
Empordá), quan sembla que avui dia és 
un camp en expansió. 

Per acabar de reblar el clau, les 
dades de TINEM relatives a les ocupa-
cions mes contractades durant l'any 
1996 diuen que el ránquing seria el 
següent: cambrers i similars (13%), 
dependents de comerg (10%), servéis 
administratius (6%), neteja d'edificis 
(6%), paletes (.5,6%), cuiners (5%), 
conductors (2,5%), carregadors i emba-
ladors (2 ,3%), servéis de protecció 
(2,2%), agricultura (2%), auxiliars clí-
nics (1,6%), agencies de viatge (1,4%), 
servéis de perruqueria (1,3%), electri-
cistes (1,1%), etc. No s'anuncia que cal 
adaptar-se a la demanda del mercat de 
treball mes proper? Per a alguna 
d'aquestes ocupacions, cap institut de 
les comarques de Girona oferirá forma-
ció específica. 

Encara una altra referencia: el Pía 
Aubry d'ocupació juvenil, endegat peí 
govem francés i conegut l'agost del 97, 
fa un vertader inventari de les noves 
professions per a la societat occidental 
del 2000. Esmentem-ne, encara que 
sigui de forma sintética, alguna: ámbit 
d'Educació i cultura (ajuts escolars, 
projectes associatius i familiars, patri-
moni cultural. . .) ; ámbit de Eamília, 
salut i solidaritat (atenció a la infancia, 
a les persones grans, ais malalts. . .); 
Hab i t a tge (gestors , m a n t e n i m e n t 
d'hahitatges, agents de vigilancia...); 
Transports (seguretat en els transports, 
acompanyan t s de minusvál ids , de 
malalts...); Justicia (mediadors penáis, 
litigis familiars, ajut ais presos i a les 
seves famílies...); Medi ambient (man-
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Previsió de cicles formatius per ais centres públics gironins 

Aít Empordá. 
Adminisrració: 4 cíeles formatius, 2 de grau mitjá (GM) i 2 de giau supe
rior (GS). 
Comer^ í En&rqueting; 3 cicles, 1 de GM t 2 de üS. 
Edificació i obra civil: 2 cicles de GS. 
Electricitat i electrónica: 2 cicles, 1 de GM i 1 de GS. 
Imarge personal: 2 cicles de GM. 
Informática: 1 cicle de GS. 
Manteniment de vehicles auEopropuisats: 1 cicle de GM. 
Manteniment i servei'; a la producció- 2 cicles, 1 de GM i i de GS 
Servéis sociociilturals i a la comumtat 1 i.icle de GS 

BíáxEn^iorda 
Acíivitats agraries 1 cicle formatíu de GM 
Administrado 6 cicles, í de GM i 3 de GS 
Edificació i obra vivil Ic idedeGS 
Electricitat i electrónica 3 ncles, 1 de GM 12 de GS 
Hotelería i tunsme 1 cicle de GS 
Imatge personal 2cii.lesdcGM 
Industries alimcntanes 1 cicle de GM 
Informática 1 cicle de GS 
Manteniment de serveí'- a ía prodiíccio 3 cicles, 2 de GM í 1 de GS 
Manteniment de vehicles auropropulsats- i cicle de GM. 
Sanitat: 1 cicle de GM, 
Servéis socioculturáis i a !a comumtat: 1 cicle de GS. 

Cerdanya 
Administrado: 1 cicle formariu de GM. 
Manteniment i servéis a la prixlucció: 1 cicle de GM. 

Qarrotxa 
Activitats agraries. I cicle formatiu de GM. 
Administrado 2 cicles, 1 de GM i 3 de GS 
Comert; i márquetm^. 1 < icle de GS 
Fabricació mecánica- 1 cicle de GM. 
Indtístries alimentíiries. í cicle de GM. 
Manteniment i servéis a la pmducció- 2 cicles, 1 de GM 11 de GS. 

Sanitat: 2 cicles, 1 de GM i 1 de GS. 
Textil, confecció i pell: 2 cicles, 1 de GM i 1 de GS. 

Qironés 
Adminíscració: 4 cicles formatius, 2 de GM i 2 de GS. 
Comer^ i marqueting: 3 cicles, i de GM i 2 de GS. 
Edificació i obra civil: I cicle de GS. 
Electricitat i electrónica: 5 cicles, 2 de GM 13 de GS. 
Fabricació mecánica: 2 cicles, í de GM i 1 de GS. 
Hoteleria i turisme: 7 cicles, 3 de GM i 4 de GS. 
Imatge personal: 2 cicles, 1 de GM i i de GS.. 
Informática: 2 cicles de GS. 
Manteniment de vehicles autopropulsats: 2 cicles, 1 de GKi i 1 de GS. 
Manteniment i servéis a la producció: 1 cicle de GM. 
Química: 2 cicles, 1 de GM i 1 de GS. 
Sanitat: 4 cicles, 1 de GM i 3 de GS. 
Servéis sociociilturals i a la comunital: 1 cicle de GS. 

Pladel'Bstany 
Activitats físiques i esportives; 2 cicles formatius, 1 Je GM i 1 de GS. 
Administració: 2 cicles, í de GM i I de GS. 
Fu t̂a i moble: 2 cicles de GM. 
Manteniment i servéis a la producció: 2 cicles, 1 de GM i 1 de GS. 

RipoUes 
Administració: 2 cicles formatius, 1 de GM i 1 de GS. 
Electricitat i electrónica: 2 cicles, 1 de GM i 1 de GS. 
Fabricació mecánica: 2 cicles, 1 de GM i 1 de GS. 

Selva 
Activitats agráries: 3 cicles formatius, 2 de GM i 1 de GS. 
Administració: 6 cicles, 3 de GM i 3 de GS. 
Comer9 i márqueting: 4 cicles, 3 de GM i 1 de GS. 
Electricitat i electrónica: 5 cicles, 3 de GM i 2 de GS. 
Hoteleria i turisme; 2 cicles de GS. 
imatge personal: 1 cicle de GM. 
Manteniment i servéis a la producció: 5 cicles, 3 de GH i 2 de GS. 

teniment d'espais naturals, reciclatge, 
deixalles industriáis i urbanes...). 

A la vista d'aquesta oferta agosara-
da i valenta, bé podem qualificar l'ofer-
ta que fa el Departament d'Ensenya-
ment de tradicional, poc innovadora i 
desconfiada: per qué es treu tan poc 
partit de la familia d'Activitats agrá' 
ries, per exemple, on hi trobem els tre-
balls forestáis i de conservació del medi 
ambient, la jardinería o la gestió i orga-
nització deis recursos naturals i paisat-
gístics? El mate ix podr íem dir de 
l 'ámbit de les Act iv i ta t s físiques i 
esportives. Com pot ser c]ue no s'oferei-
xi cap cicle formatiu d 'Hoteler ia i 
turisme a les comarques de l 'Al t 
Empordá i de la Garrotxa i ben poca 
cosa al Baix Empordá i a la Selva, 
quan, a totes, el turisme és una font de 
riquesa importar i creixent? Per qué de 
la familia de la Química no s'ofereix 
cap cicle formatiu de química ambien
tal o de fabricació de productes far-

macéut ics? Per qué de la b ranca 
Sanitaria no hi veiem cap oferta relati
va a protesi, ortoprésica, dietética, salut 
ambiental...? Com és possible que de 
Servéis socioculturals i a la comunitat 
no s'hagi pensat en cap cicle formatiu 
d'integració social i ben pocs d'anima-
ció süciocultural? 

El darrer comentari és per mostrar 
com l'FP de grau superior pot represen
tar una alternativa real, mes barata i 
mes práctica, a la formació universita
ria de grau mitjá, les diplomatures. Pri
mer cal dir que va adre9ada a un 
mateix públic, els estudiants que han 
aprovat el batxiller, segon, que el nom
bre d'hores lectives en la major part 
deis casos és perfectament equiparable 
(2.000 hores). Posem alguns exemples: 
TAnimació d'activitats físiques i espor
tives i l'Educació infantil entren en 
legítima competencia amb Magisteri; 
Administració i finances, gestió comer
cial i márqueting no están tan lluny 

d'Empresarials; Animació turística, i 
Informació i comercialització turísti-
ques van a qualificar personal de Turis
me; Gestió i organització d'emprescs 
agropecuáries o industries ali.nentáries 
competeixen amb l'Enginyeria técnica 
agrícola; Realització i plans d'obra, 
desenvolupament i aplicació de projec-
tes de construcció poden col-lidir amb 
Arquitectura técnica; i encara en tro-
baríem alguns exemples mes. 

En fi, la nova formació professio-
nal obre un gavadal de possibilitats, 
pero alhora és un repte que demana el 
protagonisme de la societat civil. El 
p lante jament té el posit del sent i t 
comú i de l'experiéncia feta en d'altres 
paísos, pero és imprescindible que la 
formació professional deixi de ser quel-
com que només interessa ais educadors: 
hi ha massa coses en joc. 

Xavier Besalú Costa és membre 
del Consell Escolar de Catalunya. 

Revista de Girona / núm. 187 mjín; - ¡ihril 1998 57 1173] 


