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Acta núm. 177 

  

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA 

 

 

Data: 26 de gener de 2021  

Començament: 16.00 hores  

Acabament: 18.00 hores  

Lloc: Sessió telemàtica 

 

Assistents: 

Sra. Xènia Amorós i Soldevila 
Sr. Joan Bassas i Arnau 
Sr. Xavier Besalú Costa 
Sra. Mercè Bosch i Romans 
Sra. Imma Buxadera Catot 
Sr. Jaume Cela i Ollé 
Sr. Joan Josep Codina i Puig 
Sra. Dolors Collell i Surinyach 
Sr. Xavier Diez Rodríguez  
Sr. Antoni Domènech Bonet  
Sr. Montserrat Domingo i Herraiz 
Sra. Teresa Esperabé Prieto 
Sra. Elena Ferreiro Nieto 
Sr. Martí Fonalleras Darnaculleta 
Sr. Pere Forga i Visa 
Sra. Pepi Garcia Lorenzo 
Sr. Àngel García Velázquez 
Sra. Pilar Gargallo Otero 
Sr. Jordi Giménez Manent 
Sr. Raül Manzano i  Tovar 
Sr. Francesc Márquez Fuentes 
Sr. Pere Masó Anglada 
Sra. Iris M. Molina Ávila 
Sra. Meritxell Montserrat Mestres 
Sra. Pilar Nus Rey 
Sra. Montserrat Perelló Margalef 
Sr. Josep Manuel Prats Moreno 
Sra. Sílvia Miró Martín 
Sr. Manel Pulido Guerrero 
Sr. Francisco Ramos Falcó 
Sra. Coral Regí Rodríguez 
Sr. Jordi Rodon Cuixart (secretari) 
Sr. Jordi Roig i Vinyals 
Sra. Anna Simó i Castelló (presidenta) 
Sr. Carles Vega i Castellví 
Sra. Montserrat Vilà Suñé 
Sr. Jesús Viñas Cirera.  
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S'han excusat per la seva absència els senyors i les senyores:  Maria-pau Cornadó, 
Sra. Iolanda Estrada, C. Martín, J. Plancheria, J. Ricart, J-M. Segarra, M. Torredemer. 

No assisteixen a la sessió G. Barrena, M. Bosch, A. Erra, M. Carranza, J. M. Castellà, 
G. Chirino, J. Gil, A. Guillén i J. Salgado. 

 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior. 

2. Dictamen de l’Ordre de modificació de diversos decrets i ordres pels quals 
s’estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial. 

3. Resolució en relació amb la impugnació de l’acord del Ple del Consell Escolar 
de Catalunya (CEC), de 24 de novembre, relatiu a la renovació de la comissió 
permanent. 

4. Torn obert de paraula. 

 

 

1. Aprovació acta anterior. 

En el primer punt de l'ordre del dia s'aprova per assentiment l'acta de la sessió 
anterior. 

 

2. Dictamen de l’Ordre de modificació de diversos decrets i ordres pels 
quals s’estableix el currículum dels cicles formatius de formació 
professional inicial. 

El president de la Comissió d’ordenació Sr Jaume Cela dóna la paraula al senyor Jordi 
Rodon per a que exposi els punts principals del dictamen. L’exposició inclou la 
presentació del projecte de dictamen i les diverses aportacions, incloses les que no 
van arribar a consens. S'adjunta a l’acta l’Annex 1 el resum de la intervenció i la 
presentació del dictamen. 

Intervé el senyor Àngel Garcia de CCOO. Agraeix el treball desenvolupat dins de la 
comissió amb el dictamen i anuncia que presentaran un vot particular. Les raons són 
en primer lloc la manca de documentació sol·licitada, creu que és quelcom preocupant 
ja que calia justificar el que modifica l’ordre, la nova distribució, i saber amb evidències 
quines són les incidències recurrents que justifiquen la nova distribució curricular. No 
es coneix quants alumnes estan dins les “incidències recurrents” i hauria estat un 
exercici de transparència haver-ho presentat. En segon lloc exposa que també hi ha 
mancança de documentació sobre l’impacte en les plantilles, explica que no es va 
facilitar la informació als membres de la comissió d’ordenació i sense ella no es podia 
tenir evidència del que afirmava l’administració educativa a l’ordre pel que fa a 
l’impacte global i per especialitats. Finalment considera que, degut al context actual, no 
hi ha hagut normalitat als centres des del 13 de març 2020, i per tant pensar que el 
pilotatge s’ha pogut fer en condicions no ho considera possible, no ha estat possible 
avaluar el que ha passat als centres ni a les empreses, que han tingut que fer 
modificacions i fins i tot tancaments per la pandèmia. 

El secretari obre la votació telemàtica de la proposta de dictamen. Un cop realitzat el 
recompte el resultat ha estat: 

  

Vots a favor: 31 

Vots en contra: 6 
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Vots en blanc: 0 

Abstencions: 3 

 

S’aprova el dictamen de l’Ordre de modificació de diversos decrets i ordres pels quals 
s’estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial. 

 

3. Resolució en relació amb la impugnació de l’acord del Ple del Consell 
Escolar de Catalunya (CEC), de 24 de novembre, relatiu a la renovació de 
la comissió permanent. 

El secretari presenta la proposta de resolució que s’ha enviat a tots els membres amb 
la convocatòria de la reunió. 

La senyora Xènia Amorós demana la paraula per explicar la impugnació que es va 
presentar al nomenament de la representant del sector de famílies a la comissió 
permanent. Exposa que consideren que Dincat no és una organització que pugui 
representar les famílies a la comissió permanent atenent a la documentació que els 
han facilitat doncs únicament té 12 AFA associades i això no la converteix en una 
representant legítima. Continua argumentant que després de presentar la seva 
impugnació la resposta de l’assessoria jurídica del Departament d’educació ha estat 
negativa ja que no es reconeix la reivindicació que aFFaC considera no només 
legítima sinó també democràtica doncs tenen 2300 AFA associades; així, la diferencia 
és tan substancial que creuen que és antidemocràtic que ells no puguin exercir la 
representació del sector de les famílies a la comissió permanent. Han reflexionat 
encara més sobre el consell escolar i la seva composició, revisant la normativa vigent 
la composició consideren que no es compleix la normativa, avui per avui el sector de 
famílies d’acord amb l’article 4.1 b de la llei del Consell Escolar de Catalunya de1985, 
que indica “el consell ha de tenir cinc pares d'alumnes, proposats per les 
confederacions o federacions d'associacions de pares d'alumnes en proporció a llur 
representativitat”, per tant les aFFaC demanen que es doni compliment a aquest article 
de la llei, que es revisi la composició del sector de famílies, també la dels altres sectors 
afectats per l’article 4 i que se’ls adjudiqui la representació que per llei els pertoca. Si 
representen el 61,5% de les AFA aleshores han de tenir el 61,5% de la representació 
al consell escolar. Entenen que cal fer aquest procés el més aviat possible atès que si 
l’òrgan està conformat de forma irregular qualsevol decisió que prengui no serà 
legitima. Insta a la secretaria i la presidència a emprendre de forma àgil, més àgil que 
la resposta a la seva impugnació que ha trigat més d’un mes, les accions necessàries 
per a que això sigui possible, i esperen que el procés es faci amb la màxima 
transparència possible, que totes les federacions del sector de famílies acreditin 
clarament les entitats que representen al sistema públic català. També anuncia que en 
acabar el ple lliurarà tot el seu argumentari jurídic (annex 2) en resposta al que van 
rebre de l’assessoria jurídica i apel·len a que es faci l’acció el mes aviat millor. Acaba 
exposant que la situació en relació a la seva entitat ha arribat a un punt insostenible i 
els sap especialment greu per Dincat i la senyora Torredemer ja que estan 
convençudes que de les representants de famílies són amb la que comparteixen una 
mirada de nivell més profund pel que fa a la educació inclusiva. Afirma finalment que 
malauradament s’han vist obligades a prendre la decisió i qüestionar completament la 
composició del seu sector al CEC. 

La presidenta situa el debat en el punt de l’ordre del dia que és sobre la impugnació 
presentada, informa que la presidència del consell no és un càrrec executiu i que qui 
pren les decisions en un òrgan col·legiat és el plenari, i tot el que el plenari aprova la 
secretaria i presidenta miren de canalitzar-ho. El debat sobre la representativitat dels 
membres del plenari és molt interessant i proposa que ja que el punt de l’ordre del dia 
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és la resolució a la impugnació que es va presentar, es separi el debat en dues parts, i 
per tant deixar en un altre punt el debat sobre la qüestió que ha plantejat la senyora 
Xènia Amorós. Demana en primer lloc resoldre l’elecció de la membre de la 
permanent. Afirma de nou que el plenari és qui ha de prendre decisions sobre el que 
va decidir i la comissió permanent va demanar com a resultat del debat a la comissió 
que el secretari proposes una resolució sobre la impugnació. Demana no barrejar els 
dos debats i tractar-los a punts diferents. 

El senyor Joan Ricart comenta que com a representant del sector de famílies creu que 
a la permanent hi ha un dels representants. Respon a la senyora Xènia Amorós que la 
seva organització representa més AFA que no les que les 93 que els hi atribueix, en 
tenen tres vegades més, i és un nombre d’alumnes i famílies molt important que no es 
correspon amb la informació que s’ha aportat i que si se li hagués consultat no hauria 
tingut cap inconvenient en facilitar-la. 

Es procedeix a la votació de la proposta de resolució sobre la resolució en relació amb 
la impugnació de l’acord del Ple del Consell Escolar de Catalunya (CEC), de 24 de 
novembre, relatiu a la renovació de la comissió permanent. 

Resolució: 

Revisat el procediment pel que la senyora Mariona Torredemer va ser nomenada 
membre de la Comissió permanent en la sessió del Ple de 24 de novembre de 2020, 
s’ha considerat el següent: 

1. La senyora Mariona Torredemer, va ser nomenada per acord de Govern 
56/2020 el dia 7 d'abril membre del CEC com a representant del sector 
famílies. 

2. La senyora Mariona Torredemer és membre del CEC en representació de 
DINCAT. L’entitat DINCAT, abans Fampadi, ha format part de la comissió 
permanent en ser nomenats els seus representats diverses ocasions des de 
l’any 2000. 

3. La senyora Mariona Torredemer és elegible com a membre de la comissió 
permanent en representació del sector famílies. 

4. La senyora Mariona Torredemer ha aportat a la secretaria del CEC 
documentació sobre la relació de DINCAT amb la Federació de mares i pares 
d’alumnes amb discapacitat intel·lectual FAMPADI. 

5. L’elecció de la senyora Mariona Torredemer com a membre de la comissió 
permanent es va efectuar a la reunió del Ple del dia 24 de novembre de 2020 
(document 4). El resultat de la votació va ser de 17 vots la  senyora Mariona 
Torredemer i la senyora Xènia Amorós 12 vots. 

D'acord amb els fets exposats, la Comissió Permanent proposa ratificar el procediment 
seguit pel Ple del CEC, el dia 24 de novembre, de nomenament dels membres de la 
Comissió permanent, regulat en el reglament del CEC a l’article 10, i per tant, confirmar 
el nomenament de la senyora Mariona Torredemer i desestimar la impugnació 
presentada per la senyora Xènia Amorós. 

Efectuada la votació els resultats són els següents: 

Vots a favor: 32 

Vots en contra: 8 

Vots en blanc: 0 

Abstencions: 2 

 

S’acorda aprovar la resolució en relació amb la impugnació d’un acord del Ple del 
Consell Escolar de Catalunya (CEC), de 24 de novembre, relatiu a la renovació de la 
comissió permanent. 
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La presidenta proposa iniciar el punt 4 de l’ordre del dia per debatre sobre el que ha 
exposat anteriorment la senyora Xènia Amorós. 

 

4. Torn obert de paraules. 

La senyora Xènia Amorós exposa que no li sembla pertinent debatre en el consell el 
compliment de la normativa, aquesta és la que és i el consell no pot decidir no complir-
la, el debat no és possible més enllà de com ens agradaria que fos la llei, no sobre 
com ja és. Exposa que de cara a la nova llei naturalment es pot parlar, però la llei 
actual és la que s’ha de complir i el reglament sempre ha d’estar condicionat per la 
norma superior que és la llei. Considera que totes les decisions del consell seran 
qüestionables ja que la constitució està viciada.  

El senyor Xavier Diez exposa que tot i poder afegir ben poc al que ja ha dit la senyora 
Amorós creu que cal diferenciar entre presència i proporcionalitat. Considera que de 
forma ideal un consell escolar hauria de tenir capacitat de vet davant determinades 
propostes del Departament d’educació, la representació és molt desproporcionada 
respecte el pes real de cada sector dins de la comunitat educativa i entre els sectors, i 
això comporta que tot i els debats interessants que es facin al final acaba sent un 
tràmit que es decideix des de dalt. La comunitat educativa és d’uns 2 milions de 
persones però mai ha vist que s’hagi pogut transformar una decisió del departament 
tot i lo errònia que pugui ser. Creu que aquest és un problema important que tenim tots 
plegats. 

La senyora Mariona Torredemer agraeix les paraules de la senyora Xènia Amorós, 
creu que el debat sobre la representativitat ha de contemplar la pluralitat. Afirma que 
les famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual sempre seran minoria però 
han de poder estar representades. 

La presidenta exposa que el plenari pot decidir: si eleva la petició feta als serveis 
jurídics per a que interpretin l’article 4 de la llei de 1985 i aclareixin la representativitat i 
pluralitat, què vol dir la presència, si és un rànquing únicament en funció de la quantitat 
o si és del total de famílies associades qui té el percentatge en cada cas. Continua 
exposant que el plenari aleshores el que hauria de fer és valorar l’actualització de tota 
la composició amb la llei de 1985, d’altra banda la nova llei si va d’acord amb l’informe 
de 2018 que va aprovar el plenari canviaria la composició actual, però això encara no 
es té i s’ha d’iniciar la tramitació. El reglament fixa l’elecció dels representants, que és 
el que ha provocat la demanda. En tot cas s’elevarà a serveis jurídics i s’actuarà en 
conseqüència per si cal actualitzar tota la composició del CEC, ja que es diferent si el 
criteri és de representativitat a partir del nombre o de representació de la pluralitat de 
la comunitat educativa. Informa que es demanarà l’informe als serveis jurídics del 
Departament d’educació ja que el CEC no té els seus propis serveis jurídics. 

El senyor Manel Pulido considera que el plenari no pot decidir si es pot complir o no la 
llei, que no té sentit tornar a debatre el document que ja es va aprovar el 2018 sobre la 
composició del consell escolar. Està d’acord amb demanar als serveis jurídics un 
informe. Acaba demanant informació sobre l’estat de tramitació de la nova llei de 
composició del consell escolar. 

El senyor Jaume Cela creu que no es pot barrejar la representació d’un sector amb la 
representació a la comissió permanent; els pares dels alumnes estan representats 
amb 5 persones que representen 5 entitats, per tant no veu quin incompliment s’ha fet 
de la llei. D’altra banda indica que la qüestió és com es trien les persones que formen 
part de la comissió permanent i hi són en funció de la representació de tot el seu 
sector, per tant la senyora Mariona Torredemer representa a la comissió permanent tot 
el sector de les famílies i no la seva entitat; tot el que s’ha decidit a la permanent 
sempre ha estat a proposta del sector. Creu que una cosa es canviar la llei i instar al 
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departament a que la creï i l’altra és com es nomenen els representants dels sectors a 
la comissió permanent. No creu que s’hagi fet res malament. Exposa que l’entitat que 
representa la senyora Torredemer ha estat present a la permanent en altres moments 
de la mateixa que ho ha estat la Fapac, ara aFFaC, Fapaes o les altres organitzacions. 
Tot i ser un altre debat, creu que no és raonable que el consell pugui vetar normatives, 
el CEC és un òrgan de consulta i participació i aquesta és la seva finalitat reconeguda 
a la LEC, el govern és lògic que no pugui acceptar un consell que pugui vetar les 
normatives que el propi govern planifica. 

El senyor Josep Manuel Prats exposa que el fonamental és que la llei de 1985 està 
derogada i que per tant no es possible argumentar en base a ella. Ha de ser una nova 
llei, a partir de la reflexió feta en el marc del consell que es va concretar en el 
document de 2018, la que permeti refer els principis de la composició del CEC. Afirma 
que ha de ser el departament qui elabori la llei del consell i que es tracta d’una 
discussió ja feta anys enrere. 

El senyor Pere Forga comenta que creu que és important esperar a que es resolgui la 
nova llei del CEC, entrar en una discussió sobre la representativitat serà difícil i llarg, i 
per tant és important que el més aviat possible es tramiti la nova llei. 

La senyora Xènia Amorós aclareix que la llei de 1985 està derogada però que en no 
haver-n’hi una altra s’ha de recórrer a ella, tal i com ha reconegut l’assessoria jurídica. 
Respon al senyor Jaume Cela que el que s’incompleix és l’article 4.1b de la llei del 
Consell escolar de Catalunya on parla de com estarà representat el sector de les 
famílies, que serà en proporció a llur representativitat, per tant ha de ser en relació al 
pes que tenen al sector que representen. També respon a la senyora Torredemer que 
aFFaC fa una defensa de l’educació inclusiva i així ho té reconegut als seus estatuts, 
sent una lluita que consideren pròpia.  

El senyor Josep Manuel Prats exposa que la llei de 1985 es va complir en el seu 
moment i es va derogar el 2009, el problema rau que amb la derogació es va 
“congelar” i aquest problema s’arrossega fins a una nova llei, per tant el més important 
és demanar al govern que la nova llei es tramiti. 

La senyora Cristina Martín exposa que, en relació a intervencions anteriors, la 
democràcia resideix en tota la comunitat, i que en el procediment de presa de 
decisions tots els membres tenen la mateixa consideració. 

El senyor Jaume Cela recorda que les persones que formen part de la comissió 
permanent representen el sector i no l’entitat, ara la senyora Torredemer representa el 
sector de les famílies i totes estan representades a través d’ella. 

La presidenta sintetitza: atès que des d’aFFaC enviarà a la secretari els seus 
argument jurídics, s’elevarà als serveis jurídics per a que preparin uns resposta en 
forma d’informe jurídic, i proposa la plenari que s’acordi així, i en funció de la resposta 
dels serveis jurídics el ple acordi una resolució. Sobre la petició de la nova llei informa 
que va demanar a la secretaria general del departament la situació de tramitació de la 
nova llei, instarà de nou que s’agilitzi per a que el nou govern pugui tramitar-la.  

Per assentiment el plenari avala demanar a assessoria jurídica un informe jurídic sobre 
l’estat de la llei i una proposta de resolució a l’escrit d’aFFaC. 

El senyor Xavier Besalú exposa el cas d’un expedient disciplinari per falta greu que el 
departament d’educació ha incoat a la directora del centre de formació d’adults de 
Girona. Explica que el CFA de Girona ‘any 2018 hi ha haver un canvi a la direcció i es 
va incoar l’expedient per motius que feia anys que es donaven, es va acusar a la 
directora del centre de cedir els locals a una professora del centre per a que hi fes 
classes del curs de preparació específica per l’accés a la universitat de persones 
majors de 25 anys i permetre que els alumnes abonessin una quantitat a la professora 
que donava les classes. El CFA ofereix aquests cursos des del 1995-1996. Més 
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endavant la prova comuna va passar a ser formació de l’escola i per tant gratuïta per 
aquests adults però en el cas de l’específica havien de pagar a la Universitat de Girona 
que se’n feia càrrec de les classes. Des del curs 2014-2015 la universitat se’n va 
desentendre i l’escola va mirar de continuar oferint la formació. El senyor Besalú indica 
que no hi ha va un mal ús dels espais ja que mai es va perjudicar a les sessions de 
classe del centre ni hi ha va haver lucre del centre doncs el que pagaven els alumnes 
anava directament a la professora que impartia aquella formació de forma externa. La 
direcció dels SSTT i la inspecció sempre van tenir coneixement del que es feia al 
centre, també el professorat extern en aquella situació. Considera que és oportú 
exposar-ho al ple del consell per a que en sigui coneixedor. 

El senyor Jaume Cela exposa que en celebrar-se els 100 anys del naixement de Joan 
Triadú i fer-se diversos actes relacionats amb la seva aportació com a pedagog 
demana rebre informació les activitats. 

El senyor Martí Fonalleras en resposta a la intervenció del senyor Besalú explica que 
es va posar-se a disposició de la inspecció de serveis tot el que s’ha exposat. En una 
inspecció rutinària es van detectar aspectes que no es van considerar correctes i per 
això es va demanar que inspecció informés sobre la situació. L’expedient segueix el 
seu curs i serà la inspecció de serveis que es pronunciarà. Considera que el consell no 
és el lloc on parlar de la qüestió ja que l’expedient és obert i d’acord amb el 
procediment ja es veurà quin és el desenllaç. 

La senyora Mariona Torredemer demana que en relació al desplegament del decret 
150/2017 la senyora Imma Reguant, sub-directora general d'Educació Inclusiva pugui 
comparèixer al ple o a una comissió per explicar en quin punt està el desplegament, 
quins recursos s’han aportat a ls centres públics i privats, i quina és la situació dels 
centres de educació especial amb Cepsir. 

La presidenta explica que per sistema es convida al ple a responsables de les 
direccions generals per exposar el desplegament de la normativa i proposa que pel 
proper ple pugui comparèixer la senyora Maite Aymerich, directora general de 
currículum i personalització, per explicar el que ha demanat la senyora Torredemer i el 
nou pla Coeduca’t. 

El senyor Carles Vega en referencia a la intervenció del senyor Besalú exposa que les 
competències del consell escolar no inclouen aspectes disciplinaris dels centres, són 
moltes les actuacions que inicia la inspecció i no es porten pas al ple del consell ja que 
no és on s’han de dirimir, considera que la proposta de parlar-ho al ple no és adient. 

La senyora Pepi Garcia intervé per informar que s’acomiada del consell, agraeix a la 
presidenta i a tots els membres del consell tot el que se li ha aportat, comparteix que 
ha aprés moltes coses i s’emporta molt bons records, ha decidit fer un canvi laboral 
radical i deixarà d’estar vinculada a UGT. 

La presidenta i els membres del consell li desitgen el millor en la seva nova etapa. 

La presidenta dona la sessió per finalitzada a les 17.38. 

 

El secretari      Vist i plau 

 

 

       La presidenta 
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Annex 1.  

Presentació del dictamen de l’Ordre de modificació de diversos decrets i ordres pels 
quals s’estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial. 

 

Es tracta d’una millora de la formació professional dual a través d’una proposta de 
distribució curricular que permetés que els centres no tinguessin de dues a tres 
distribucions curriculars per a un mateix cicle formatiu, així rebaixaven la carrega 
administrativa i els canvis de centre dels alumnes o que no aprovava les pràctiques.  

L’ordre recull uns títols ja establers que implica una nova distribució a nivell horari, en 
algunes matèries/mòduls minva i a d’altres augmenta amb l’objectiu que el projecte o 
síntesi siguin els susceptibles d’anar a la formació professional dual. 

Una mateixa distribució curricular la pot oferir qualsevol centre que permeti als 
alumnes fer o no FP dual, fer les pràctiques sense que els centres hagin de tenir dos 
currículums. El professorat té la mateixa dotació d’hores però distribuïda de forma 
diferent als diferents mòduls. Es va demanar saber amb dades l’impacte que pot tenir 
la nova distribució curricular en el càlcul de plantilles 

El mòdul de projecte, que ara és de 99 hores passa a unes 200 hores, es pot fer amb 
l’empresa, en pràctiques i així donar resposta a un repte professional d’una empresa, 
entitat, o a la necessitat del propi alumnat. 

Es va comentar que l’ús de la disposició addicional 4 de la llei d’FP podria ser excessiu 
doncs els canvis han afectat a tots els currículums. Implica una reorganització d’hores, 
un canvi de model de l’FP Inicial a Catalunya (unificant dos currículums, convencional i 
dual en un). 

Es va respondre que és l’aplicació d’un mecanisme establert per a que l’administració 
pugui millorar les distribucions curriculars.  

Diversos centres de forma pilot ja han començat aquest curs 2020-2021. El 65% de 
centres públics i aproximadament el 50% dels centres privats ja estan impartint la nova 
distribució.  

Es va comentar d’iniciar-ne l’aplicació el curs 2021/2022 de manera voluntària, atès 
que el curs 2020-2021 ja s’ha iniciat i degut a que la situació de pandèmia fa 
inaplicable el previst, durada i aprenentatges, de les pràctiques a l’empresa (mòdul 
FCT o en alternança dual).  

Membres de la comissió van fer un valoració no positiva de que es faci un canvi de 
model d’FP unificant dos currículums, introduint  la generalització accelerada de l’FP 
dual sense prospectiva (sense tenir en compte les necessitats dels sectors i territoris) 
quan l’FP en alternança dual representa solament a Catalunya un 4,66 % de l’FP la 
qual cosa en pot augmentar de forma sobtada el nombre però no la qualitat de la 
formació ni la inserció laboral de l’alumnat d’aquesta modalitat.  

Diversos membres van valorar negativament que l’Ordre no anés acompanyada de les 
afectacions ni de les atribucions lectives, per especialitats. 

Es va valorar que es resolen les incidències recurrents que sorgien quan l’alumnat 
passava de la formació dual a l’ordinària o a l’inrevés, o bé quan es traslladava d’un 
centre a un altre. També a la comissió es va considerar positiva la precisió que 
estableix l’Ordre sobre que els canvis en la distribució horària que afecten l’alumnat no 
incideixin en el procediment de càlcul global de la plantilla de professorat. Sobre la 
durada del pilotatge es va considerar que ha de ser de 2 cursos acadèmics que és la 
durada d’una promoció i que el calendari d’aplicació posterior es faci en funció de 
l’avaluació positiva d’aquest pla, tal com s’esmenta en la disposició addicional 4 de 
l’ordre. 
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