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Ruiz proposa estendre i millorar la mobilitat europea d'estudiants
i professors a l'FP

ACN Barcelona.-La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha proposat nous instruments europeus per
estendre i millorar la mobilitat d’estudiants i professors a l’FP. La consellera ha apostat per un model que
contribueixi a generar “un talent que reverteixi en el nostre sistema educatiu i productiu”. Així ho va traslladar el
Departament en la reunió sobre la nova Agenda de competències per Europa el febrer passat a Brussel·les. Ruiz
ho ha dit durant la inauguració del seminari ‘La mobilitat dels joves de formació professional’, que organitza la
Fundació Catalunya Europa, per augmentar la qualitat de la formació dels joves com a via per augmentar la seva
ocupabilitat.

“Conèixer els mercats internacionals permetrà saber com es treballa a fora i, per tant, millorar la nostra
competitivitat professional”, ha afirmat la consellera. Ruiz ha remarcat la necessitat de revisar “en profunditat en
l’àmbit europeu” les barreres a la mobilitat, així com revisar els instruments europeus de finançament que la
facin possible. “S’ha d’estendre tant com es pugui l’accés a la mobilitat en un marc basat en l’equitat i la
qualitat”, ha dit Ruiz. Actualment el Departament d’Ensenyament fomenta la mobilitat a l’FP a través de
diferents programes. Un d’ells és el Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els
ensenyaments professionals, que es desenvolupa a 125 centres educatius. També es promou la mobilitat a
través de la gestió de dos consorcis públics de mobilitat, dins el marc del programa Erasmus +. En el curs
2015-2016, aquests consorcis van permetre la mobilitat als alumnes i professors de 70 centres. Els països en què
hi ha més acollida d’estudiants catalans en formació professional són França, Itàlia, Regne Unit o Alemanya,
entre d’altres. L’assessorament a centres públics i privats és una altra de les tasques en favor de la mobilitat en
formació professional. Se’ls assessora perquè puguin presentar projectes de mobilitat a les convocatòries del
programa Erasmus.
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