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Enllaç: https://podcast.canalblau.cat/programs/eltemadeldia/canalblau_podcast_14464
Participants:
 Joan Torrents – Director de l’Institut Alexandre Galí
 Samuel Valls – Director de l'Institut Joan Ramon Benaprès
 Llorenç Guari - Coordinador de cicles formatius de l'Institut Lluch i Rafecas
 Isidre Also – Director de NODE Garraf
 Jordi Martí – Presentador del programa i director de Canal Blau
[Jordi Martí]: Com és habitual, els segon dilluns de cada mes, parlem amb els amics
de Node Garraf. Avui ens proposen parlar de la Formació Professional al Garraf. Ho
farem amb el Joan Torrents, director de l’Institut Alexandre Galí; Samuel Valls, director
de l'Institut Joan Ramon Benaprés, i Llorenç Guari, coordinador de cicles formatius de
l'Institut Lluch i Rafecas, així com també amb el director de Node Garraf, Isidre Also.
Isidre, agrairem que ens posis una mica amb antecedents i ens parlis de quin és l’estat
de la formació professional a la nostra comarca.
[Isidre Also]: Fa temps que parlem, arran del Pla Estratègic d'Activitat Econòmica del
Garraf, que la comarca ha derivat en els darrers anys cap a la terciarització, un mosaic
empresarial dedicat als serveis. Per tant, el mapa de la formació professional a la
comarca està clarament abocat a serveis, per bé que no tots els cicles formatius
van en aquesta línia.
Avui, precisament, en parlarem amb aquests tres exponents de la nostra comarca que
tenen molta experiència i, es pot dir, que han contribuït en gran manera a que el mapa
de la formació professional al Garraf sigui el que és. A la comarca s’imparteixen un
total de 35 cicles formatius, per part de 9 centres docents. D’aquests 35 programes,
18 són de grau mitjà i 17 de grau superior, i de tots aquests n’hi ha 6 en
modalitat dual.

En totes les sessions que estem tractant en el Pla Estratègic és recurrent la formació
professional com una gran necessitat. El que avui plantegem és: tenim un mapa de
l’FP adient a les característiques de la comarca?; és suficient l’oferta de formació
professional que tenim al Garraf?; s’ajusta a les necessitats del mosaic empresarial?;
es tenen en compte les prioritats de l’alumnat potencial?; tenim instal·lacions
adequades? ...
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Abans els hi agrairem molt als nostres convidats que ens expliquin quins cicles s’estan
impartint a cada centre.
[Jordi Martí]: Isidre, hi ha demanda de les empreses per rebre gent que acaben
aquests cicles?
[Isidre Also]: Sí, hi ha demanda de formació professional, encara que moltes vegades
hi ha una demanda que és més estadística que real. Tot just, les persones que avui
ens acompanyen tenen molta expertesa en la relació, el diàleg, satisfer i adaptar-se al
món empresarial. Ells saben millor que ningú fins a quin punt poden cobrir, encara
més, les necessitats que tenen les empreses i, fins a quin punt, l’empresa moltes
vegades quan demana professionals, ben bé, no se sap en quin àmbit o quins són els
perfils més adequats.
[Jordi Martí]: Ara feu-nos una targeta de presentació d’això que ens comentava
l’Isidre. És a dir, quins són els cicles formatius que impartiu des dels vostres instituts
en aquests moments?
[Joan Torrents]: Primer de tot, agrair la possibilitat de donar a conèixer la nostra
oferta formativa, de l’Institut Alexandre Galí de les Roquetes, perquè tenim una
determinada oferta amb voluntat de créixer i donar aquest servei i vinculació a la
societat.
La nostra oferta de cicles formatius està dins de la família professional de serveis a la
comunitat. Hi ha una oferta de grau mitjà d’Atenció a les persones en situació de
dependència, que la tenim en Dual. I, després, en grau superior tenim Integració
social i Animació sociocultural i turística.
Tenim la voluntat d’incrementar, en la mesura que sigui possible, aquesta oferta dins
d’aquesta família professional.
[Samuel Valls]: També vull agrair-vos per deixar-nos exposar tot el que tenim als
nostres centres. Al nostre Institut Joan Ramón Benaprés de Sitges treballem el món
del sector de l’hostaleria. Tenim un cicle mitjà de cuina, un de pastisseria i un de
serveis. Abans d’aquests cicles també tenim un PCI d’hostaleria de cuina i serveis,
per aquell alumnat que no ha acabat l’ESO i vol començar a formar-se en els cicles
formatius. Després amb grau superior tenim direcció de cuina, direcció de sala i
allotjament turístics.
En quant a oferta, sí cobrim la demanda del sector turístic però en quant a alumnes
formats, a dia d’avui, no ho hem cobert. Tenim més oferta en places que en
alumnes formats per a cobrir tota la demanda que hi ha al sector de la nostra
comarca.
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[Llorenç Guari]: Primer de tot, gràcies per poder donar coneixement a través de Canal
Blau de l’oferta formativa de l’Institut Lluch i Rafecas de Vilanova.

Nosaltres tenim 3 sectors: un sector industrial en el qual tenim un grau mitjà de
Manteniment d’electromecànica, un altre d’instal·lacions elèctriques de grau
mitjà -que són els típics instal·ladors elèctrics de baixa tensió- i, per últim, dos cicles
de grau superior que són robòtica industrial i mecatrònica.
També tenim el sector del Manteniment, amb un grau de Manteniment de vaixells i
un altre de Manteniment Ferroviari -som l’únic centre de Catalunya que disposa
d’aquesta formació.
Per altra banda, tenim el sector de la Sanitat amb cursos auxiliars d’infermeria que,
actualment amb la pandèmia, estan molt sol·licitats.

Amb els sectors industrials tenim molta més demanda per part de les empreses
que titulats per poder oferir. Tenim una borsa de treball viva on al mes de novembre
ja no ens queda cap titulat del curs anterior que vulgui buscar feina, ja que tots ells han
trobat feina o volen seguir estudiant. Per tant, una part molt important de la formació
professional és que és un estudi terminal, però també continuista perquè un senyor
que fa un grau mitjà pot passar a fer un de superior i directament sense passar per les
PAU pot passar a la Universitat. Això és un camí molt important perquè a través
d’aquest pas arriben a una formació especialitzada molt més alta que la Universitat.
[Jordi Martí]: Compartiu la resta aquesta afirmació que fa en Llorenç? Abans de tot,
dir que Canal Blau fem de transmissors i els agraïments els traslladem tots a NODE
Garraf, que és qui proposa aquests temes i fa la producció d’aconseguir els convidats.
[Joan Torrents]: Ara feies referència al suport i la vinculació que es fa des de NODE
Garraf i també ho voldria recalcar-ho perquè portem tot un seguit de reunions i de
comunicacions amb ells que ens han ajudat a articular l’oferta i donar-la a conèixer.

En relació amb l’oferta de cicles coincidim en que la importància de vinculació entre
l’oferta que tenim i el que necessita la societat, sobretot en tot allò que es faci en
benefici de la formació professional ajuda a trobar el camí i a que la societat pugui
trobar una resposta en aquesta situació de pandèmia que vivim per a reinventar-nos.
Realment és important tot allò que ajudi a corregir les disfuncions que puguem tenir en
la formació.
[Samuel Valls]: Estic totalment d’acord amb el que han dit els meus companys i
remarco el que ha afirmat el Llorenç. Un alumne que es forma en grau mitjà o superior
i passa a una carrera universitària es nota moltíssim perquè tens un alumne que ha
vist tot el sector i que ha estat treballant des de diferents àmbits; per exemple, la cuina,
de cambrer o de pastisser, ja que quan dirigeix una cuina sap les feines que estan fent
els seus companys i, quan arriba a una formació universitària, dominarà bastant bé tot
perquè ha viscut tots els àmbits i feines.
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[Jordi Martí]: L’Isidre ens deia que hi ha 35 cicles que s’estan impartint actualment al
Garraf. Són suficients? Escassegem d’alguna branca i en canvi d’altres anem
excessivament sobrats?
[Joan Torrents]: Aprofito l’avinentesa perquè abans feia referència a la importància de
créixer. El fet d’oferir una formació creiem que és una necessitat perquè hi ha tot
un seguit de joves que es queden a mig camí; hi ha un absentisme evident.
Sabem que la formació professional no és que ho pugui solucionar però sí pot ajudar a
donar respostes perquè, en general, fent una mica d’anàlisi de la situació, del conjunt
empresarial i d’activitat econòmica observes que hi ha uns nivells de qualificació de
formació baixos.
Sí que en grau mitjà tenim molta demanda però a grau superior encara hi hauria
més possibilitat i es tractaria d’adequar més aquesta oferta formativa.

Nosaltres, creiem que donem resposta a aquesta voluntat de créixer i de necessitat
social. Per exemple, en el nostre entorn més immediat, a Les Roquetes, hi ha una
quantitat de joves que els falta trobar sortida a la seva situació personal.
[Samuel Valls]: Pel que fa l’oferta, nosaltres portem 3 cursos buscant ampliar amb
la gestió de guia turístics però ens costa molt a nivell d’administració. També hi ha
una altra part important dins de la cuina, com és la dietètica i la nutrició. Creiem que
els cuiners que acabin en un restaurant és important que tinguin aquestes nocions de
coneixement, però també ens costa ampliar aquesta oferta.

Per tant, des d’aquí vull dir que no és fàcil ampliar l’oferta en el nostre institut,
encara que ho tinguis més que justificat perquè, com he dit al principi, nosaltres si
tenim 30 alumnes tenim a la vegada 60 llocs per cobrir. Aleshores, si després puc
donar-lo més formació en tindré 90. Em pregunto si no interessa donar més formació o
no interessa ampliar-la.
[Llorenç Guari]: En relació amb la formació professional tenim un problema amb el
teixit de treballadors d’aquest país, amb el qual, dins de la figura de comandaments
mitjans fa falta a totes les especialitats. Això és un problema a nivell general.
L’Isidre ha parlat que a la comarca hi ha 35 grups de cicles formatius i, tenint en
compte que som una comarca petita però una de les més poblades, estem parlant
d’una oferta de 1.000 alumnes aproximadament. Crec que és molt insuficient la
varietat de cicles formatius. Penso que quanta més varietat hi hagi millor perquè
els cicles formatius no deixen de ser un servei per a la comarca, és a dir, un pare
que té un alumne amb 16 anys el que vol es que estudiï a prop de casa.
Per exemple, en aquesta comarca no tenim cap fàbrica que faci polvorons. Per tant, no
tenim cap cicle formatiu que es dediqui a fer polvorons però si existís aquest cicle
potser d’aquí a 5 anys hi hauria aquesta fàbrica. És a dir, no tenim que esperar que
la FP formi de cara a les empreses que hi ha sinó que sigui la FP que creï noves
empreses i nous camins de formació perquè aquest món està canviant
contínuament i hem de preparar a la gent a adaptar-se a aquests canvis.
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Per tant, jo crec que la formació professional s’ha d’ampliar i potenciar encara
més i, també, s’han de donar les infraestructures adequades perquè és molt car
formar a la gent a que s’aproximi a un lloc de treball i cada dia els llocs de treball són
més sofisticats.
[Jordi Martí]: De qui depèn que hi hagi més o menys cicles? Aquests cicles que
s’estan fent tenen sortida? Si aquesta formació és cara però després es pot posar a la
pràctica i té una sortida professional important penso que el cost hauria de passar a un
segon terme.
[Joan Torrents]: Coincideixo amb el que deia abans el Samuel de que
l’administració, en aquest sentit, adopta una posició poc d’acord amb algunes
necessitats de la formació professional. En el nostre cas, hi ha una oferta
determinada que ja fa temps que anem al darrere i ens trobem amb moltes dificultats,
tot i que sempre anem acompanyats d’empreses perquè es vegi que la proposta dona
resposta a un sector determinat.
D’altra banda, si una oferta determinada no acaba de funcionar doncs es canvia.
No hi hauria d’haver una rigidesa com la que tenim sinó una interrelació entre la pròpia
societat i els centres de formació perquè la formació evoluciona molt i aquesta
flexibilitat es fa necessària.
L’administració hauria d’adoptar un paper de reconeixement de la capacitat dels
centres que quan fan una oferta és perquè realment es correspon amb la realitat.
[Samuel Valls]: Estic d’acord amb el que deia el Llorenç que la formació professional
és cara al igual que els equipaments de cicles que tenim però pots invertir diners en la
quantitat de gent que formaràs amb la garantia que tindràs d’èxit, ja que d’una
persona formada és garantia de que trobarà feina i ens trobem que estem a la cua
europea de col·locació dels joves perquè no tenim l’oferta.
[Llorenç Guari]: Sempre hem de veure que la formació que nosaltres donem sigui de
qualitat perquè en l’àmbit serveis si un alumne no té les pràctiques, competències i
coneixements adequats i li dono el títol i se’n va a treballar a una empresa, aquesta al
cap d’una setmana el farà fora. Per tant, no pensem en els títols sinó en la formació
i competències. Per això hem de tenir unes instal·lacions de garantia que
s’aproximin a la realitat i evolució que estem patint contínuament.
La formació sempre ha d’anar avançada al món del treball. Els nostres alumnes, d’aquí
a uns anys, no només seran treballadors, molts d’ells seran emprenedors i empresaris.
[Jordi Martí]: Ens dona la sensació que hi ha molt de camí per recórrer i moltes coses
a millorar. Moltes gràcies a tots quatre.

