Fabricant “ni-nis” per incompetència de
l'administració
Dll, 11/10/2010 per Carles Armengol
Vent de cara
Aviat entrarem ja a mitjans d’octubre i, malgrat sembli extrany, el curs escolar
no ha començat per a tothom.
Un sector d’alumnes especialment vulnerables del sistema, aquells que acaben
l’ESO sense el graduat corresponent, com a darrera oportunitat de continuar
estudiant, poden cursar els anomenats Programes de qualificació professional
inicial (els PQPIS), que van substituir els programes de garantia social. Sovint es
tracte d’alumnes que acumulen un cert rebuig a la institució escolar clàssica i
tenen historial d’absentisme. Per a un bon nombre d’aquests alumnes, que
volen iniciar un PQPI, el curs escolar 2010-2011 no ha començat hores
d’ara, i no se sap quan podrà començar.
El motiu és una densa teranyina burocràtica i una mala gestió que quasi cada any
comporta el mateix problema. A l’escola pública els PQPIS s’imparteixen com un
curs ordinari més a càrrec del professorat del centre i a càrrec del pressupost del
Departament d’Educació. Aquests varen començar el setembre. Els centres
concertats i altres centres d’iniciativa social o municipal no poden programar
lliurament els PQPI, ni en funció de la demanda, sinó que estan subjectes a un
autorització prèvia del Departament d’Educació. Obtinguda aquesta no n’hi ha
prou encara. Per aquesta tipologia de centres, el finançament d’aquests
programes depèn del Departament de Treball i aquest encara no ha tingut
temps de fer les concessions que permeten iniciar el curs. I això que part
dels fons provenen del fons social europeu i estan clarament consignats i
pressupostats. Què passarà quan al 2013 ja no arribin aquests fons?
No hi fa res que una llei orgànica (la LOE) declari els PQPI concertables o que la
flamant llei d’educació de Catalunya n’hagués establert els seu caràcter gratuït i
universal. A Catalunya no n’hi ha cap de concertat. Tot segueix com abans de la
LEC (2009) i de la LOE (2006).
Per als centres que resten a l’espera d’iniciar aquests programes la distorsió és
molt gran, el professorat està en una situació extrema de precarització
laboral, però el problema principal és per als nois i noies que esperen.
Segueixen de vacances des del passat mes de juny, unes vacances a prop de
complir quatre mesos o, més aviat, és que, gràcies a l'administració, han
iniciat la seva carrera de ni-ni (ni estudiar, ni treballar). Els centres, que
coneixen la realitat d'aquests nois i noies i tenen l’experiència de cada any,
asseguren que alguns ja es perdran pel camí i ja no iniciaran cap PQPI: Ninis
produïts directament pel nostre Departament de Treball i la seva
burocràcia.
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