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ELS CENTRES INTEGRATS, GARANTIA D’UNA FP DE QUALITAT I EXCEL·LÈNCIA FORMATIVA 

 

El món de l’FP aposta per l’excel·lència formativa. La 

mostra són  els Centres Integrats,  fruit de l’obligació 

d’integrar els sistemes de Formació Professional (Reglada, 

Ocupacional i Contínua).  Es tracta d’una millor adequació 

de l’organització i planificació territorial de l’oferta 

formativa integrada de Formació Professional a les 

necessitats identificades. 

Aquests centres  han de ser el referent de la qualificació i 

requalificació de les persones i per tant capaços de 

desenvolupar programes corresponents a la formació 

professional inicial, cicles formatius, i a la formació 

professional per l’ocupació, unitats de competència i 

certificats de professionalitat. Estan oberts de 8 a 22h 

amb professionals de la docència i del món laboral per 

atendre el màxim nombre de persones. 

Una novetat important, transparent i garantista de la 

nova Llei  és la figura dels Consells de Formació i Empresa 

on estan representats els agents socials i el territori. 

 L’autonomia del centre assegura la seva viabilitat ja que 

el fa més flexible i permet una millor planificació de 

l’oferta formativa. 

La posició d’UGT respecte l’adscripció de l’FP, sempre ha 

estat molt clara: CONSELLERIA PRÒPIA d’FP.  En cas 

negatiu,  per tal de facilitar la governança única, ha d’estar 

adscrita a Presidència: 

 

 

 

 Per acabar amb la bicefàlia de subsistemes 

(Ensenyament  i Empresa i Coneixement), 

 

 Per tal de garantir l’autonomia de l’Institut 

de Formació i Qualificació Professional de 

Catalunya  

 

 Perquè és un ens PÚBLIC  

 Perquè té una oferta destinada a diferents 

col·lectius, tant per als que no han deixat el 

món educatiu, o l’han abandonat 

prematurament, com per als que aprenen 

mentre treballen o per als que superen una 

transició laboral.  

 

 Perquè contempla  La Formació de les 

persones, joves i adults,  al llarg de tota la 

seva vida (Lifelong Learning) és el repte de la 

societat. 

 

 Es tracta, doncs,   d’articular un  model de 

Formació com a  instrument d’integració 

laboral i social, i de lluita contra l’exclusió i la 

pobresa, amb un sistema  de formació fet a 

demanda, àgil en els canvis dels perfils 

laborals que fomenti l’ocupabilitat. 
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