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Nota informativa 
 

Jornada “Una mirada a la nova Llei de FP” 
 

El consens arriba a la 
Formació Professional 

 
 
 

Barcelona, 5 de maig de 2022. La nova Llei de Formació Professional, 
aprovada recentment, genera consens entre els diferents agents implicats. Així 
és pot deduir, després de la celebració de la jornada ‘Una mirada a la nova Llei 
de FP’, organitzada per la Comissió d'Educació de la Coordinadora Catalana 
de Fundacions en la qual han participat Clara Sanz, Secretària General de 
Formació Professional del Ministeri d'Educació; Fabián Mohedano, President 
Executiu de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de 
Catalunya i Angel L. Miguel, Director General de Formació Professional del 
Departament d'Educació de la Generalitat.  

“Hi ha hagut un acord unànime entre els diferents agents implicats. La 
nova llei converteix al sistema de formació en únic, acreditable, 
acumulable i recognoscible. Ens estem jugant el futur i hem de respondre 
a les necessitats de les empreses i del mercat de treball” va explicar Clara 
Sanz, Secretària General de Formació Professional del Ministeri d’Educació 
durant la seva intervenció. 

Per la seva part, Fabian Mohedano, President Executiu de l'Agència Pública de 
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, va insistir que les diferents 
institucions estan col·laborant. "Tenim prop d'un 30% de persones amb 
baixa qualificació professional. És un repte reduir el gap entre el que 
tenim i el que desitjaríem". En aquest sentit, el director de Formació 
Professional, Àngel L. Miguel va recordar la necessitat d'estrènyer la relació del 
sistema formatiu amb les empreses. 

En la presentació de l'acte, Pere Fàbregas, president de la CCF, va explicar la 
importància del sector fundacional i especialment en l'àmbit de l'educació, on la 
Comissió d'Educació funciona des de fa gairebé 30 anys i aplega 200 
fundacions. Fàbregas, també vicepresident de la Fundació BCN Formació 
Professional, va recordar, tanmateix, el retard que tenen tant Espanya com 
Catalunya en relació amb la Unió Europea, en el terreny del nombre de 
persones amb estudis o certificats de Formació Professional, la rellevància de 
l'FP en la lluita contra l’atur estructural del país, i la imprescindible col·laboració 
publico privada per aconseguir una clara millora de la situació. 


