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És necessària una aposta estratègica per al futur.

CCOO exigeix al Govern que les partides transferides
a la FP tinguin caràcter finalista i només puguin ser
utilitzades per a enfortir-la.
El sindicat incideix en què la inversió recaigui en l'educació pública, que en
aquest moment presenta un important dèficit de places, de finançament en
recursos per a l'atenció de l'alumnat i d'instal·lacions.
18 de maig de 2022
El Govern ha aprovat en l'últim Consell de Ministres una partida de 1.200 milions
d'euros per a la Formació Professional, una part dels 5.500 milions d'euros que
destinarà en cinc anys a la implantació i desenvolupament de la nova llei de Formació
Professional. De la quantitat total, 392 milions d'euros, procedents de fons europeus,
es destinaran a la creació de noves places i a l'actualització d'instal·lacions, gestionats
per les comunitats autònomes.
CCOO valora positivament aquesta inversió, però exigeix al Govern que les partides
transferides per a la FP tinguin caràcter finalista i només es puguin utilitzar per a
garantir el dret a la formació i a la millora de la qualitat d'aquesta via educativa. Així
mateix, exigeix que aquestes partides recaiguin sobre l'educació pública, que en
aquest moment presenta un important dèficit de places i de finançament en recursos
per a l'atenció de l'alumnat, per a l'extensió de la xarxa d'orientació i l'atenció a la
diversitat, i per a la millora d'instal·lacions.
Aquests fons han de contribuir a la reversió de la privatització i la mercantilització de
l'oferta de places de Formació Professional, que CCOO ha denunciat reiteradament i
que ha permès que en els últims 8 anys l'oferta d'FP de Grau Mitjà creixi més d'un
25% i la de Grau Superior un 67%, mentre l'escola pública es deteriora per falta de
finançament.
En aquest sentit, els exemples de les comunitats autònomes de Madrid i Catalunya
són sagnants. L'escassetat d'oferta pública i l'infrafinançament dels recursos i els
equipaments afavoreixen la mercantilització de l'oferta formativa amb el beneplàcit de
les administracions i generen una veritable exclusió del sistema educatiu de les
famílies al no poder pagar les quotes abusives de les empreses que han vist el nínxol
de negoci en l'FP.
Per a CCOO, els fons europeus són importants però no suficients, en un país on ha
estat crònica la insuficiència del finançament del sistema educatiu.
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El sindicat reivindica un finançament suficient –per a aconseguir els objectius marcats
en la llei d'FP i garantir un dret com és el de l'educació i la formació que s'exerceix al
llarg de la vida–, sostinguda, duta a terme mitjançant una planificació general amb la
participació de tots els sectors implicats, sindicats, empresariat i territoris, i equitativa,
perquè atengui la majoria de la població, especialment als sectors més vulnerables.
Ens trobem davant una aposta estratègica que pot condicionar el futur de molts i
moltes joves i el benestar econòmic del país. I no sols seran importants les decisions
legislatives que s'adoptin, sinó també la valentia política per a desenvolupar-les i el
sentit finalista de les inversions.
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