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La nova formació professional 
permetrà deixar l’ESO als 14 anys

Els alumnes seguiran un curs professionalitzador 
de dos anys que donarà accés als cicles mitjans 

La mesura dispararà la xifra d’estudiants que 
abandonen el tronc comú de la secundària

JORDI CASABELLA
BARCELONA

L’
escola comprensiva, el 
model que aposta per 
una fórmula que consis-
teix que tot l’alumnat fa-

ci el mateix durant el mateix temps, 
es troba en hores baixes. A partir del 
curs 2012-2013, els alumnes amb 
més dificultats per tirar endavant 
podran deixar l’ESO amb 14 anys, 
si durant l’any natural compleixen 
els 15, i accedir als nous Programes 
de Qualificació Professional Inici-
al (PQPI) ideats per als que no acon-
segueixen obtenir el graduat de se-
cundària. Ara s’han d’esperar als 16, 
o estar a punt de complir-los, per 
abandonar el tronc comú de l’ense-
nyament obligatori. La mesura dis-
pararà la demanda d’aquesta opció, 

CANVIS EN EL SISTEMA EDUCATIU

a què avui s’acullen més de 7.500 es-
tudiants a Catalunya, segons el pro-
fessorat del sector.
 Els PQPI constitueixen la sorti-
da natural dels alumnes que, des-
prés de repetir el primer o el segon 
curs de l’ESO, reincideixen a tercer 
o quart. Es tracta d’un curs, actual-
ment d’un any acadèmic de durada, 
que proporciona un bagatge profes-
sional mínim però especialitzat a 
aquells que no aconsegueixen el tí-
tol que acredita que s’han comple-
tat els estudis bàsics.
 A partir del curs vinent, i si el 
nou Govern que surti de les urnes 
el pròxim 20-N no disposa el contra-
ri, les comunitats autònomes s’hau-
ran d’acomodar a les disposicions 
que, en matèria educativa, es van in-
cloure en la llei d’economia sosteni-

onin i ingressin als CFGM hi ha la ne-
cessitat de millorar les estadístiques 
de joves amb estudis postobligato-
ris, que tenen un diferencial amb la 
UE que ronda els 20 punts percentu-
als. Mentre que més del 80% de la po-
blació europea d’entre 20 i 24 anys 
compta amb estudis més enllà dels 
obligatoris, a Catalunya aquest per-
centatge ronda el 70%, encara que 
està per sobre de l’índex espanyol, 
que se situa en el 65% .

APLICAR LA NORMA / La posada en pràc-
tica de la llei no serà fàcil. La respon-
sable de l’àrea de Formació Professi-
onal de la Federació d’Ensenyament 
de CCOO, Montserrat Milán, consi-
dera que «es tracta del millor pro-
grama educatiu durant anys adre-
çat als joves amb dificultats d’apre-

ble aprovada al juny. Els canvis no 
són pocs. A més de la possibilitat de 
desertar de l’ESO més aviat que ara, 
els PQPI guanyen en textura i passa-
ran a ser de dos cursos. Aquells que 
superin els mòduls professionalit-
zadors i aquells que proporcionen 
uns coneixements generals bàsics –
no els específics, destinats a aquells 
que volen aconseguir el graduat de 
l’ESO a posteriori a través d’aques-
ta via– podran accedir directament 
als cicles formatius professionals de 
grau mitjà (CFGM), el primer esglaó 
de l’educació postobligatòria, sense  
la necessitat d’haver de passar cap 
prova.
 La reforma aixeca les suspicàcies 
d’aquells que consideren que darre-
re de les facilitats atorgades als que 
segueixin els PQPI perquè promoci-

J La responsable dels temes 
educatius al PP, Sandra Moneo, 
ha explicat que, en cas que 
guanyin les eleccions, s’haurà 
d’esperar fins a la formació del 
nou Govern per conèixer l’abast 
de les reformes de les lleis 
educatives, tot i que en principi 
els canvis més importants 
afectaran la llei orgànica 
d’educació (LOE) i es complirà 
el que recull la llei d’economia 
sostenible. A. M. Y.

EL PP RESPECTARÀ 
LA REFORMA

els suports



NORMES
PER AL 
2012-2013

1 Certificat d’estudis

Els centres educatius hauran d’eme-
tre un certificat que acrediti les com-
petències adquirides dels que deixen 
l’ESO abans d’hora.

2 Decisió consensuada

Els repetidors s’incorporaran als pro-
grames de qualificació professional 
inicial només si hi ha acord entre el 
professorat i la família o l’alumne.

3 4t d’ESO orientador

El quart d’ESO tindrà caràcter orien-
tador, de manera que hi haurà tres iti-
neraris, en funció de si l’alumne vol 
estudiar batxillerat o FP.
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els estudis. Està a punt de complir 
16 anys. Ha repetit primer i tercer 
d’ESO, però les seves professores 
creuen que la seva mala estrella és  
un mer accident. Les seves aspira-
cions no passen per la sala de des-
fer d’un escorxador. «Vull treure’m 
el graduat per fer batxillerat i anar 
a la universitat, on m’agradaria fer 
Química», afirma, davant la sorpre-
sa del director de l’institut. Quan 
li pregunten pels seus companys, 
on a més d’uns quants autòctons 
hi ha joves de Ghana, el Senegal, 
Gàmbia, el Pakistan i el Marroc, 
diu que s’hi sent a gust i mostra la 
seva estranyesa per la qüestió plan-
tejada. «Són persones normals», 
deixa anar.

Disciplina i generositat

El director del centre reprèn el 
seu discurs: «La inserció laboral 
d’aquests xavals és molt alta». Es 
tracta d’adolescents que han tro-
bat «obstacles» en la seva trajec-
tòria vital, però «això no signifi-
ca que no puguin rectificar». «Aquí 
som molt estrictes i molt entregats 
alhora», afegeix, abans de desfer-
se en elogis al professorat. «Aquí la 
gent es guanya molt més que un 
sou», sentencia. 
 «Cada alumne és un repte», 
prossegueix Martín, que assegura 
que l’alumnat de PQPI té la matei-
xa consideració que la resta. Entu-
siasta de la formació professional, 
el director de l’Institut Escola d’Ho-
teleria i Turisme creu que els estu-
dis professionalitzadors pateixen 
les conseqüències de l’estigma so-
cial amb què van carregar en el pas-
sat. «No és veritat que sigui més fà-
cil cursar un cicle que fer batxille-
rat», assegura. H

33 A la cuina 8 Estudiants de CFGM de l’Escola d’Hoteleria.

«Són tan bons com la resta i poden 
arribar fins on vulguin». Aquest és 
el diagnòstic que fa el director de 
l’Institut Escola d’Hoteleria i Tu-
risme de Barcelona, José Antonio 
Martín, sobre la trentena d’alum-
nes que hi ha inscrits als Progra-
mes de Qualificació Professional 
Inicial (PQPI) que imparteix el cen-
tre, que compta amb 1.100 alum-
nes de FP matriculats. En la seva 
opinió, la clau està a aconseguir 
que «recuperin l’autoestima da-
nyada per una trajectòria marcada 
pel fracàs escolar».
 Lorena Figueras, de 17 anys, que 
segueix el curs d’auxiliar de carnis-
seria, ha aconseguit per fi reconci-
liar-se amb les matemàtiques. «No 
em facis comprar el llibre de ma-
temàtiques perquè no n’aprendré 
mai», li va demanar a la professora 
al cap de poc temps d’arribar. «Ve-
nir aquí cada dia em motiva bas-
tant», reconeix ara, en contrapo-
sició al viacrucis que va travessar 
mentre cursava l’ESO en un altre 
institut. La Lorena aprèn a espece-
jar la carn en paral·lel a les classes 
teòriques de matemàtiques, cata-
là, castellà, anglès i ciències socials 
que rep al mateix institut; a més, 
segueix un curs voluntari de for-
mació complementària per obte-
nir el títol d’ESO i cursa un cicle 
formatiu de grau mitjà relacionat 
amb la pastisseria.
 Luqman Khalid, de 18 anys, fa 
anar amb desimboltura el ganivet 
amb què separa la carn de porc de 
l’os, una cosa que ja havia vist fer 
al seu Pakistan natal. Fa poc més 
d’un any que és a Barcelona, on va 
arribar després de viatjar durant 
dos mesos des del seu país a bord 

de camions, trens i fins i tot a peu. 
Viu en un pis tutelat de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància. El 
Luqman respon a una altra tipolo-
gia d’alumne dels PQPI, els joves im-
migrants nouvinguts que han estat 
escolaritzats als seus llocs de proce-
dència. «Són intel·ligents, parlen idi-
omes i aquí ens toca formar-los tam-
bé com a persones», apunten Núria 
Folch i Dolors Espuña, les dues pro-
fessores que els tenen al seu càrrec. 
La impuntualitat, l’absentisme i el 
desordre són alguns dels punts fe-
bles que s’han d’atacar i posar-los fre 
en aquests casos.
  A Sergi Almería, veí de Nou Bar-
ris, se’l sent exclamar a la taula d’es-
pecejament: «¡M’ha sortit bé per una 
vegada en la vida!». El Sergi és el pro-
totip d’estudiant autòcton endarre-
rit que ha tingut poca fortuna amb 

J. C.
BARCELONA

Classes d’autoestima

DANNY CAMINAL

L’alumnat dels programes de qualificació ha de recuperar la confiança perduda 
en les seves capacitats H «Són tan bons com la resta», afirma el director d’un institut

L’APRENENTATGE D’UN OFICI

AMBICIÓ

El Sergi segueix un curs 
d’auxiliar d’indústria 
càrnia, però vol cursar 
el batxillerat i anar a la 
universitat

nentatge». El que passa, no obstant, 
és que «el professorat veurà ara que 
té un recurs a mà per als que van en-
darrerits», fet que li permet pronos-
ticar que «hi haurà pressió» per des-
plaçar una part de l’alumnat cap als 
PQPI.
 El problema consisteix en el fet 
que la proposta arriba en el pitjor 
moment, quan les possibilitats de 
disposar de més dotacions de profes-
sorat per poder atendre’ls són, apa-
rentment, nul·les. Ensenyament, 
que ha d’adaptar la seva normativa 
a les noves disposicions, prefereix 
per ara guardar silenci. H

FERRAN NADEU

Alumnes dels PQPI a 
l’Institut Escola d’Hoteleria 
de BCN,  dijous passat.


