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PRESENTACIÓ 

En aquests moments de qüestionament de la professional ¡tat del En 
aquests moments en què s'està qüestionant la professlonalitat del 
professorat del nostre sistema educatiu, encara és més necessari 
que mai posar de relleu les bones pràctiques que els educadors i 
educadores del país impulsen per tal de transformar l'educació en 
quelcom útil, significatiu, atractiu i capaç de despertar la motivació 
dels nostres alumnes per millorar el seu entorn. 

Pels mestres no és fàcil tenir temps per escriure i pocs són els llibres 
que fan recull de les bones experiències que es desenvolupen en el 
camp de l'educació. Per aquesta raó, celebrem aquest acord de col·la-
boració amb el Centre d'Estudis que, per quart any consecutiu, ha fet 
possible l'edició de les bones pràctiques educatives de la ciutat. L'A-
prenentatge-Servei, el Consell de Nois i Noies i l'Educació Infantil han 
estat les bones pràctiques mostrades aquests anys anteriors. 

L'evolució positiva de la Formació Professional a l'Hospitalet en els 
darrers cursos amb l'augment important d'alumnes, la implantació 
de nous graus, la incorporació de l'FP dual, el naixement d'una es-
cola de segona oportunitat o la creació d'espais de trobada i de re-
flexió sobre aquesta etapa educativa, han motivat l'elecció del tema 
d'aquesta nova edició de la col·lecció que porta el nom de la nostra 
estimada Josefina Gómez Olivares. 

Els resultats aconseguits, les dificultats encara existents i el desig de 
conformar una oferta de Formació Professional integral de màxima 
qualitat a la ciutat que respongui de forma coherent a les demandes 
dels alumnes, a l'oferta dels centres educatius i a les necessitats la-
borals de les empreses existents i als nous jaciments d'ocupació a 
la ciutat, són l'objecte de les desenes d'interessants reflexions que 
conté aquest llibre. 



Moltes gràcies a tots els que heu participat en aquest recull de bones 
pràctiques i de pensaments, mostra de qualitat de l'oferta formativa 
que es desenvolupa a l'Hospitalet. I gràcies a tothom que la fa pos-
sible. 

Bona lectura!!! 

Jaume Graells Veguin 
Tinent d'alcalde d'Educació 
Ajuntament de l'Hospitalet 



INTRODUCCIÓ 

L'evolució social i econòmica del nostre país 
ha comportat l'adequació del sistema educatiu, 

que no sempre s'ha fet amb la diligència 
i la profunditat necessàries. 

Bep Masdéu Asperó 

Teniu a les mans un nou llibre de la col·lecció Josefina Gómez Oli-
vares i, una vegada més, un nou llibre fet de manera col·lectiva, 
que pretén mostrar el que es fa a la nostra ciutat, a l'Hospitalet, 
en el camp de la FORMACIÓ PROFESSIONAL, així en majúscules 
perquè volem que es destaqui aquest tipus d'estudi que durant 
molt temps, massa temps, ha estat menysvalorat. Pretenem fer 
visible en aquest llibre la dignitat de la Formació Professional. Ens 
agradaria que, quan es parli de l'FP, es parli de Formació però 
també d'EDUCACIÓ. 

El llibre té quatre parts diferenciades. La primera ens situa el que 
és la Formació Professional avui. Ho fa en Bep Masdéu, i ho fa de 
manera clara. Afegeix al seu article un glossari: en el món de l'E-
ducació s'utilitzen molt les sigles, però en el món de l'FP, ja teniu 
les primeres, és encara més destacable. 

Hi ha una segona part on es mostren tots els recursos de Forma-
ció Professional que tenim a l'Hospitalet de Llobregat, des de cen-
tres educatius i de formació, fins a iniciatives socials, institucions 
públiques o d'altres recursos. 

La tercera és la part central d'aquest llibre, la que li dona nom, on 
trobareu la descripció de deu bones pràctiques en FP que es fan a 
la nostra ciutat... Segur que n'hi ha més, que també les hauríem 



pogut mostrar, però estem convençuts que les que podreu conèi-
xer en aquest capítol són unes "bones pràctiques" sense cap 
dubte. Hem volgut que es mostrin bones pràctiques de diferents 
cicles formatius, de centres públics, de centres concertats, del 
centre d'Educació Especial de la nostra ciutat, així com una bona 
pràctica d'un Programa de Formació Inicial o de l'escola recent-
ment inaugurada de Noves Oportunitats, que les ofereixen a un 
col·lectiu de joves que les necessiten i molt. 

Un complement d'aquesta part del llibre és aquella que ens parla 
de la Importància que ha tingut la xarxa per ajudar a fer que la 
Formació Professional hagi estat més dignificada. Un exemple va 
ser la creació del Consell de la Formació Professional. 

A la ciutat de l'Hospitalet i des de diversos àmbits educatius, so-
cials i des del govern municipal, es va veure la necessitat de tre-
ballar perquè la formació professional guanyi qualitat i presència 
en el context actual, en el qual aquest nivell educatiu està situat en 
un segon pla, desvirtuat per la formació universitària i també per 
ser una opció amb insuficient prestigi social i cultural. 

De seguida es va veure la necessitat de treballar de manera co-
ordinada diferents municipis, i el nostre va ser un dels dinamitza-
dors per fer possible aquesta coordinació, participant en la creació 
del Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional. 

I per últim, una part on trobareu opinions, reflexions de diferents 
persones vinculades amb la Formació Professional. Hem volgut 
donar la veu al professorat, a l'empresa, al sindicat, als tècnics, a 
les famílies, a les persones que des d'iniciatives socials fan de pont 
o col·laboren amb l'FP. Hem volgut donar a conèixer el primer Cicle 
Formatiu relacionat amb el medi ambient i qui ens el podia mos-
trar més bé és un dels seus impulsors, en Genis Pasqual. No ens 
hem volgut oblidar de l'enorme feina que estan fent els Centres de 
Formació de Persones Adultes ni la gran importància que té per als 
estudiants de secundària tant l'orientació com l'acompanyament a 
l'hora de fer les pràctiques, fet clau per a la seva formació. I una 
part destacada d'aquest capítol l'hem volgut donar a aquelles per-
sones que van fer estudis de Formació Professional i que avui són 



una bona mostra d'èxit professional, bé dirigint una escola bres-
sol, treballant en un laboratori o tirant endavant una empresa de-
dicada a la informàtica, o senzillament que estan treballant i se 
senten satisfets d'haver triat el seu dia aquest tipus d'estudis. Són 
experiències que reafirmen que va ser una bona opció educativa. 
I per últim us mostrem l'opinió d'alumnes que avui estan seguint 
cursos de Formació Professional o bé estudis que els poden servir 
de pont per fer-ho. 

Tenim el convenciment que a l'Hospitalet de Llobregat es fa molt 
bona feina en la Formació Professional, i també sabem que hi ha 
marge per avançar més, per millorar els estudis, la relació amb el 
món de les empreses, on la formació estigui molt més vinculada 
a l'activitat econòmica i la innovació i deslligada de l'estigma de 
"segona oportunitat" i de compensació del fracàs escolar. 

Volem acabar aquesta introducció com ho fa la Laia Bonet López, 
única alumna del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Automoció a 
l'INS Pedraforca, referint-se als estudis que ha triat: "Recomana-
ria aquesta experiència, ja que m'ha enriquit com a persona i com 
a futura professional d'aquest sector, i animo totes aquelles dones 
que en algun moment s'han plantejat d'entrar en aquest món, que 
perdin la por i se sentin valentes per fer front als estereotips". 

Pep Vallecillos Melgarejo 
Enric Roldán Bermejo 
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