
Sra. Maria Carme Vigués i Julià.

Directora dels Serveis Territorials Vallès Occidental. 

Carrer del Marquès de Comillas, 67, 08202 Sabadell

Benvolguda Sra, 

hem tingut  coneixement de la proposta de supressió del CFGS Documentació
Sanitària  de  l’INS  La  Ferreria  per  traslladar-lo  a  la  Zona  Nord  del  Vallès
Occidental, concretament a Terrassa per al curs 2018-19. 

El  22  de  febrer  en  la  Junta  de  Personal  Docent,  vàrem  preguntar  a
l‘Administració  al  respecte.  La  resposta  que es  va  rebre  va  ser  que no en
sabien res.

El 9 de març, ens vàreu rebre juntament amb els altres representants de la
Junta de Personal, en la que ens vàreu traslladar:

1. La necessitat d’ampliar l’oferta pública de Formació Professional a Terrassa,
concretament  de  la  Família  de  Sanitat  per  ser  la  3r  ciutat  en  població  de
Catalunya. 

2. La disposició d’un nou centre, l’Institut Investigador Blanxart amb Batxillerat
Nocturn i amb espais per iniciar una nova oferta d’ FP de la família de Sanitat. 

3. La reorganització de tota l’oferta d’FP de Sanitat en el territori. 

4. Actualment existeix el INS Castellarnau referent, entre d’altres, de la Família
de Sanitat des del seu inici als anys 80 i l’INS La Ferreria, ubicat en la zona del
Vallès Occidental Sud que des de 2006 es van iniciar fa família de Sanitat amb
diferents CFGM i CFGS, consolidant-se com un referent important de la zona
Sud  del  Vallès  Occidental.  El  CFGS  de  Documentació  Sanitària  es  va
implementar el curs 2006-2007. 

5. Es vol crear un nou centre de referència a la ciutat de Terrassa de la família
de Sanitat, perquè hi ha hagin 3 centres de referència al SSTT. 

6. La proposta dels SSTT és la següent: traslladar 1 grup de CFGM CAI de
l’INS Castellarnau i  1 grup de CAI de l’  INS La Ferreria a INS Blanxart,  de
Terrassa. Així com el CFGS Documentació Sanitària de l’ INS La Ferreria a INS
Blanxart. 

7. S’implementa un nou CFGS Audiologia Protètica a l’ INS Castellarnau. 

8. La família professional d’Indústries Alimentàries amb el CFGM Elaboració de
Productes  Alimentaris  es  trasllada  de  l’INS  Castellarnau  al  l’Institut  Cavall
Bernat, de Terrassa.



9. A  l’INS La Ferreria es preveu un nou edifici per ampliar i créixer en l’oferta
d’FP, segons el Pla de Govern aprovat .

Segons la informació facilitada, al SSTT l’oferta d’ FP de la família Sanitat per
al curs 2018/19 seria la següent: 

INS 
CASTELLARNAU 

CFGM Grups Total   CFGS Grups Total 

Cures Auxiliars 
d’infermeria 

3 
grups 

90 
places 

Dietètica 1 grup 30 
places 

Farmàcia i 
Parafarmàcia 2 

grups 
60 
places 

Salut Ambiental 1 grup 30 
places 

Emergències 
Sanitàries 1 grup 30 

places 
Laboratori clínic i 
Biomèdic 

2 
grups 

 60 
places 

Imatge pel 
Diagnòstic 

2 
grups 

60 
places 

*Audiologia 
protètica  1 grup 30 

places 

Total 
180 210 

INS LA FERRERIA CFGM Grups Total   CFGS Grups Total 

Cures Auxiliars 
d’infermeria 

3 
grups 

90 
places 

Pròtesis Dental 1 grup 30 
places 

Higiene 
bucodental  2 grup 60 

places

Total 
90 90

INS BLANXART CFGM Grups Total   CFGS Grups Total 



Cures 
Auxiliars 
d’infermeria 

2 
grups 

60 places *Documentació
Sanitària 

1 grup 30 
places 

Total 60 30

Segons la  proposta del  SSTT l’oferta  d’  FP de la Família  de Sanitat,  en el
Vallès  Occidental  Sud  (  Montcada  i  Reixac  i  zona  d’  influència  )  amb una
població de 422.842 habitants, seria de 90 places de CFGM i 90 places CFGS. 

Es produeix un decrement de l’oferta de 240 places a 180 places. 

En  l’oferta  d’  FP  d’aquesta  Família  al  Vallès  Occidental  Nord  (  Terrassa  i
Sabadell)  amb una  població  de  486.454  habitants,  seria  de  240  places  de
CFGM i 240 places CFGS, un total 480 places. 

Es produeix un increment de l’oferta de places de 390 a 480. 

La  comunitat  educativa  de  l’  INS  La  Ferreria  està  en  total  desacord  amb
aquesta proposta ja que considera que: 

 El CFGS Documentació Sanitària té matricula plena.
 Es un cicle que el curs passat es va adequar al sistema LOE, amb els

canvis respectius que ha suposat. 
 El professorat del CF és estable en el centre i s’ha format en els darrers

anys consolidant la qualitat del Cicle. 
 Tenen un ampli nombre de places en hospitals i  centres sanitaris per

realitzar la FCT amb un alt percentatge d’inserció laboral en el sector. 
 Ha estat un gran incentiu per al alumnat per facilitar la continuïtat de la

formació professional superior en els que finalitzen els estudis de CFGM
CAI. 

 Es un Institut amb certificació ISO que absorbeix alumnat dels tots els
municipis  del  voltant  amb bones comunicacions per  transport  públic  i
amb fàcils accessos per carretera. 

 Tenen  total  suport  per  part  de  Municipi  amb  el  recolzament  de  la
Regidora  d’  Educació   i  Alcaldessa  per  mantenir  el  cicle  de
Documentació Sanitària a l’ Institut La Ferreria. 

USTEC-STECS,  volem  manifestar  la  nostra  preocupació  i  desacord  amb
aquesta proposta i sol·licitem, entre d’altres : 

 Una planificació  del  mapa de la  Formació Professional  en el  territori,
amb increment de l’oferta pública de FP .

 Equilibrar  l’oferta  de FP entre  pública i  privada,  ja  que en el  cas  de
Terrassa en els darrers anys únicament s’ha ofert  FP privada. 

 Redistribuir de manera més equitativa en el territori, l’oferta de places de
FP entre la zona Nord i la zona Sud del Vallès Occidental, si analitzem el



nombre  d’habitants  no  hi  ha  diferències  significatives  per  disminuir
l’oferta en la zona Sud. 

 La creació d’un nou centre de la família de Sanitat a Terrassa amb oferta
pública  però  això  no  ha  de  significar  el  perjudici  de  cap  centre  per
aquesta nova planificació. 

 Que el CFGS Documentació Sanitària es mantingui a l’ INS La Ferreria
ja que el nivell de matricula, de qualitat del CF i els seus bons resultats
d’inserció l’avalen. 

 Aquesta reorganització de l’oferta pública de Formació Professional de la
Família de Sanitat, ha de garantir una dotació de recursos necessaris
per mantenir la qualitat dels ensenyaments professionals i l’ increment
de la inserció de l’alumnat de FP en el territori. 

Restem a la seva disposició. 

Rebeu una cordial salutació, a l’espera de notícies al respecte. 

Sabadell, a 19 de març de 2018.


