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Davant del dèficit de persones professionals del mercat de 
treball, PIMEC lamenta que més de 15.000 alumnes que 
volien cursar FP finalment no ho puguin fer per una mala 

planificació del sistema  

La patronal denuncia que la decisió del Departament d’Educació de no concertar 
cap més línia d’FP, suposa un desaprofitament de la capacitat dels centres del 
sistema que hauria permès arribar a un major nombre d’assignacions de places 
prèviament a l’inici de curs 

Barcelona, 28 de setembre de 2022. Davant del greu dèficit de persones professionals 
del mercat de treball, PIMEC lamenta que aquest curs hagin quedat 16.231 places 
vacants d’FP i que 15.789 persones que volien cursar formació professional 
finalment no ho hagin fet per una mala planificació del sistema.  

La patronal assenyala que les mesures implementades no han estat suficients i que la 
precipitació en la presa de decisions ha acabat demorant l’assignació final i ha pogut 
generar un efecte dissuasori de la formació professional. Concretament, de les 
20.801 persones pendents d’assignació de plaça al juliol, només 5.012 han acabat 
participant de la fase d’amissió del 21 de setembre, i la resta han abandonat els seus 
estudis abans de començar davant la incertesa de no saber si tindrien plaça i 
l’expectativa d’incorporar-se a un cicle que ja es va iniciar el 7 de setembre.  

PIMEC posa de manifest que un gran nombre de les places vacants als cicles 
formatius, corresponen a sectors amb alta demanda de professionals com la 
instal·lació, l’electricitat, l’electrònica, la sanitat o la indústria alimentària. La patronal 
insisteix en la necessitat d’ajustar la planificació de l’oferta a la demanda del mercat de 
treball, així com la orientació.  

Així mateix, la patronal denuncia que la decisió del Departament d’Educació de no 
concertar cap més línia d’FP, suposa un desaprofitament de la capacitat dels centres 
del sistema que hauria permès arribar a un major nombre d’assignacions de places 
prèviament a l’inici de curs i gestionar encara millor els recursos públics.  

Finalment, la patronal assenyala que en un moment en què hi ha un increment de la 
demanda de perfils qualificats per part de les empreses, hem de posar tots els mitjans 
per consolidar la FP i cobrir llocs de treball, tenint en compte que en la situació actual 
triar aquesta opció no es garantia de tenir plaça. 

 

 

 

 

  


