
21.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. 

No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La difusió 

pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de propietat 

intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que 

vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de 

la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 

 

 DOSSIER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIES 

DESTACADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIES 

DESTACADES 



Mitjà: cronicaglobal.com (PW)

Publicat: 21/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 1.358.861
Lectores

Valor: 1.685€

URL: https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/cambray-da-bra...

Cambray se sentará con los sindicatos
educativos
Arranca el tercer trimestre en las escuelas y, con él, las negociaciones. Los sindicatos
educativos y el Govern mantendrán una reunión este viernes a las 9:30 h para tratar de acercar
posturas tras una época convulsa en el sector. El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-
Cambray, ha dado su brazo a torcer y sentará a los representantes del colectivo con los del
departamento. Está previsto que asista la directora general de profesorado y personal de centros
públicos, Dolors Colell.

Según ha podido saber Crónica Global por fuentes cercanas a la negociación, después de
"varias conversaciones informales”, se sentarán en un nuevo encuentro en la sede de la
consejería --en la Vía Augusta de Barcelona-- y servirá para "preparar la mesa sectorial" del
próximo lunes. Una cita a la que los sindicatos no acudirán si no ven posibilidades de avanzar ni
reciben por parte de la Generalitat una respuesta concreta. En el encuentro del viernes
insistirán en las reivindicaciones que tiene el personal docente, y que les llevaron a convocar
cinco días de huelga durante el mes de marzo. Destinar el 6% del PIB a la educación, una FP de
calidad, la modificación del nuevo currículum y la reducción de las ratios, entre otras cosas.

Manifestación de profesores del 30 de marzo / LUIS MIGUEL AÑÓN (CG)

Nuevas movilizaciones

El enfado de la comunidad educativa sigue vigente. De hecho, hace unos días anunciaron
nuevas movilizaciones que darían el pistoletazo de salida en los últimos meses del curso
escolar. Los profesores volverán a salir a las calles de Cataluña para protestar contra un
conseller de Educación que “no ha escuchado” sus demandas. No descartan volver a huelga.

De entre las opciones que barajan, gana peso la de llevar a cabo un parón parcial. Este modelo
sirve para "ejercer presión de manera continuada sin que ello suponga un gran sacrificio
económico", ya que en este caso solo se les tendría que descontar del salario las horas en las
que hagan huelga, explican fuentes sindicales a este medio. Cuatro días de huelga parcial
serían equivalentes a un día en jornada completa.

Los sindicatos educativos anuncian nuevas movilizaciones de cara al tercer trimestre / LUIS
MIGUEL AÑÓN (CG)

El sacrificio económico de una huelga

De hecho, ésta fue una de las razones que frenó a muchos docentes de participar durante los
cinco días de huelga de marzo. Y es que la Administración, aproximadamente, descuenta unos
100 euros por día en el sueldo total. "Muchos profesores no se pueden permitir perder ese
dinero. Todos tenemos hipotecas e hijos”, asegura una maestra en declaraciones a este medio.
Mucho menos, con un contrato a media jornada, como es su caso: “Si te descuentan esa
cantidad, se te va todo el sueldo. ¿Quién vive con 400 o 500 euros?”.

Por eso, hacer una huelga parcial de varios días provocaría "el caos" en ciertos momentos
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clave de la entrada y salida de las aulas. Por ejemplo, entre las 8 y las 11 de la mañana.

Con todo, los sindicatos advierten a Cambray de que "no será un trimestre tranquilo". Y es que,
si los próximos encuentros no llegan a buen puerto, el conseller se enfrenta a un inicio de curso
en septiembre algo convulso, pues se plantean incluso no empezar las clases.
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ESTHER ARMORA 
BARCELONA 

Son las dos primeras familias a las que 
la Justicia concede un 25 por ciento de 
clases en castellano para sus hijos tras 
la polémica desatada en Canet de Mar 
(Barcelona) por el acoso a unos padres 
que exigieron lo mismo para su hija, y 
también las primeras después de que 
sea firme la sentencia de 2020 del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña 
(TSJC. Esta última obliga a la Generali-
tat a impartir ese porcentaje de clases 
en español en todo el sistema educati-
vo.  

Jordi López, uno de los padres sobre 
los que impactan estas nuevas resolu-
ciones judiciales, celebra en declaracio-
nes a ABC, el pronunciamiento judicial, 
pero espera que ese porcentaje que aho-
ra se ha establecido para su hijo «se ex-
tienda en breve a todo el sistema edu-
cativo». 

En la resolución a la que ha tenido 
acceso ABC, con fecha de 16 de marzo, 
la sección quinta de la sala contencio-
so-Administrativa del alto tribunal ca-
talán acuerda «fijar la presencia míni-

ma del castellano como lengua vehicu-
lar, en el curso y clase donde el hijo de 
la parte actora sigue sus estudios, en un 
25 por ciento de las horas lectivas, de-
biendo impartirse en dicha lengua ofi-
cial, además del área, materia o asigna-
tura lingüística correspondiente a su 
aprendizaje, cuanto menos otra área, 
materia o asignatura no lingüística cu-
rricular de carácter troncal o análoga».  

Un plazo de un mes 
Requiere, asimismo, al director del Ins-
tituto Salvador Dalí de El Prat de Llo-
bregat (Barcelona), en el que se encuen-
tra escolarizado el alumno, para que 
«adopte las disposiciones pedagógicas 
oportunas en orden a la efectiva ejecu-
ción de lo acordado» y le concede un 
plazo de un mes para «dar cuenta deta-
llada al Tribunal» sobre su cumplimien-
to. 

 Jordi carga con años de lucha a sus 
espaldas. Tiene concedido el 25 por cien-
to de castellano para otro hijo suyo que 
cursa Educación Primaria y ahora lo ha 
conseguido para su otro vástago, con 
necesidades educativas especiales, y 
que cursa la ESO. Es la primera vez que 
la Justicia otorga esa medida a un alum-
no de estas características, según con-
firman a este diario fuentes de la Asam-
blea por una Escuela Bilingüe (AEB), 
entidad que les ha asesorado y ha recla-
mado también ante la Justicia la ejecu-
ción forzosa de la sentencia del 25 por 
ciento. Jordi López confía en que el ins-

tituto aplique ese porcentaje a su hijo. 
«No tiene por qué no hacerlo. Aún 

está en el plazo de un mes, desde que se 
lo notificaron, en el que debe concretar 
cómo lo cumplirá», asegura. Este padre 
coraje no se arrepiente de haber bata-

llado para mejorar el nivel de castella-
no de sus hijos.  

En el curso 2020-2021 reclamó ante 
la Justicia más clases en español para 
sus dos hijos: el pequeño, que ahora tie-
ne ocho años y cursa tercero de Prima-
ria, y el mayor, sobre el que impacta la 
nueva resolución del TSJC y que enton-
ces cursaba sexto de Primaria. Ambos 
eran alumnos de la Escuela Sant Jaume 
de la localidad barcelonesa cuando la 
familia inició la reclamación.  

Comunicaciones en español 
Los tribunales le concedieron a finales 
de julio de 2021 el 25% de clases en es-
pañol –es decir, una asignatura no lin-
güística– para ambos y dieron al centro 
un mes para aplicarlas. El TSJC resolvió 
también en su auto que todas las comu-
nicaciones del centro educativo llega-
ran a la familia redactadas en castella-
no, otra de las peticiones que incluye-
ron en su demanda ante los tribunales.  

En el caso del mayor de los dos hijos, 
que ya había abandonado la etapa de 
Primaria, las medidas cautelares llega-
ron tarde porque cambió de centro para 
cursar la ESO, por lo que la familia tuvo 
que arrancar de nuevo el proceso sobre 
el que finalmente ahora se ha pronun-
ciado la Justicia. Jordi destaca «lo espe-
cial» de su caso. «Mi hijo es especial. Por 
eso reclamamos que pueda escolarizar-
se en su lengua materna porque los es-
pecialistas nos han dicho que avanza-
ría mucho más», explica. La familia lo 
reclamó primero al centro, pero la di-
rección les dijo que no podía ser, alegan-
do que «la lengua vehicular de la escue-
la es el catalán» y no podían alterar el 
modelo lingüístico. Después, Jordi y su 
esposa, Andrea, de nacionalidad argen-
tina, acudieron a los tribunales.  

Los próximos ‘Canet’ 
En su espera de este último fallo esta-
lló el caso Canet, un precedente que no 
logró amedrentarles en su lucha tal, 
como informó ABC en su edición del 18 
de diciembre de 2021. «Uno por sus hi-
jos se rompe la cara. Lucha hasta el fi-
nal, sobre todo si sabe que con su lucha 
va a ayudarle», afirma Jordi, que es con-
cejal de Ciudadanos en El Prat. La fami-
lia que está detrás del otro auto del TSJC, 
que llegó el 2 de marzo, pocos días an-
tes que el de El Prat, prefiere no pronun-
ciarse ante los medios. Pide anonima-
to y el alumno recibe ya su porcentaje 
de castellano en una pequeña localidad 
del Vallès Oriental (Barcelona). El auto 
resuelve de la misma forma que el de El 
Prat al dictar ese porcentaje de clases 
en castellano. 

Los autos llegaron en marzo, dentro 
del plazo concedido por la Justicia a la 
Generalitat para ejecutar voluntaria-
mente la sentencia de diciembre de 2020 
del TSJC que le obliga a extender a to-
das las aulas catalanas al menos un 25 
por ciento de clases en castellano. A par-
tir del  28 de marzo se abrió el plazo para 
que las partes afectadas solicitaran la 
ejecución forzosa. La AEB y las asocia-
ciones Hablamos Español  y Conviven-
cia Cívica Catalana ya han elevado sus 
demandas ante el alto tribunal. La pe-
lota vuelve a estar en el tejado de la Jus-
ticia. 

Jordi López, uno de los padres coraje que ha luchado en contra de la inmersión catalana en los colegios  // INÉS BAUCELLS

Primeros autos que fijan más 
castellano en las aulas desde que 
es firme la sentencia del 25%
∑ La Justicia da la razón 

a dos familias 
catalanas, mientras el 
Govern sigue sin 
aplicar el fallo

MAYTE AMORÓS 

Subido en una burra ante los 
juzgados, postrado en un 
colchón cual Ghandi catala-
nista o asaltando en bañador 
la piscina de Pedro J. Ramírez 
en Mallorca. La hemeroteca 
que ha dejado Jaume Sastre en 
la última década es variopinta 
pero hay una ‘performance’ 
recurrente: la huelga de 
hambre. Ocho años después de 
su ayuno por el catalán y de 
convertirse en mártir de la 
marea verde contra el trilin-
güismo del PP balear, el 
controvertido profesor 
independentista vuelve a estar 
en ayuno para reivindicar que 
el catalán sea lengua vehicular 
en las escuelas de los ‘Països 
Catalans’, según anunció ayer 
en presencia del presidente de 
la Generalitat, Pere Aragonès  

El líder de la marea 
verde en Mallorca, en 
huelga de hambre
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ACN

L’exdirector del Centre Nacional 
d’Intel·ligència (CNI) Félix Sanz 
Roldán va assegurar ahir que no 
pot «confirmar ni desconfirmar» 
l’ús de la tecnologia Pegasus per 
part del CNI per espiar l’inde-
pendentisme català. En decla-
racions a TVE va afirmar que 
ell no pot ni tan sols «parlar de 
la qüestió». «Hi ha una llei clara 
que diu que el CNI no pot parlar 
ni dels seus mitjans, ni dels seus 
procediments ni de les relacions 
amb tercers» i per tant «si parlés 
d’això conculcaria la llei». Sanz 
Roldán va ser director del CNI 
entre 2009 i 2019 i, per tant, part 
de les escoltes que ha posat al 
descobert Citizen Lab s’haurien 
produït durant el seu mandat.

Per la seva banda, el president 
de la Generalitat, Pere Aragonès, 
veu «evidències clares» que dar-

rere del Catalangate hi ha el CNI. 
El cap del Govern va argumentar 
ahir a Rac1 que fa «molt temps» 
que l’independentisme «sospi-
ta» que és «objectiu dels serveis 
d’intel·ligència». Aragonès va 
insistit en reunir-se «cara a cara» 
amb el president espanyol, Pedro 
Sánchez, i va afegir que és parti-
dari que les relacions d’ERC amb 
el PSOE «no continuïn igual» si 
la Moncloa no investiga l’espio-
natge amb «transparència i su-
pervisió». «Sense assumpció de 
responsabilitats serà molt difícil 
que continuï l’estabilitat parla-
mentària», va advertir. Aragonès 
es reunirà avui a Madrid amb els 
electes espiats d’ERC, Junts, CUP 
i Bildu al Congrés i al Senat.

«Hem sopsitat des de fa molt 
temps que érem objectiu dels 
serveis d’intel·ligència de l’Estat. 
Per a ells som un perill democrà-

tic», va constatar Aragonès. El 
president del Govern va subrat-
llar que vol arribar «fins al final», 
encara que sigui a través dels tri-
bunals europeus, i va assenyalar 
que la direcció del CNI «no és 

impune». També va explicar que 
havia parlat amb Sánchez per 
missatges les darreres hores. El 
president espanyol havia d’anar 
ahir a Barcelona per inaugurar 
la seu d’una empresa, on havia 
de coincidir amb Aragonès. El 
president de la Generalitat li va 
transmetre dimarts que era «im-
prescindible» veure’s per parlar 
del Catalangate, però finalment 
Sánchez no va fer el viatge, i va 

emplaçar els equips a «seguir 
treballant».

El president català es reunirà 
avui a Madrid amb els repre-
sentants polítics del Congrés i el 
Senat que han estat espiats per 
Pegasus, d’ERC, Junts, CUP i Bil-
du. També espera trobar-se amb 
d’altres representants d’Unides 
Podem i el PNB, a qui vol agrair 
les mostres de «consternació» 
per l’escàndol d’espionatge.

CIBERESPIONATGE

L’exdirector del CNI 
no es pronuncia 
sobre l’espionatge a 
l’independentisme 
Aragonès veu «evidències clares» que el Centre 

Nacional d’Intel·ligència és qui està al darrere

ACN

L’excap del CNI en el judici contra Villarejo per calúmnies i denúncia falsa, al 2021.

Félix Sanz al·lega que, 
segons la llei, el CNI no 
pot parlar sobre els seus 
procediments

ACN

Els partits han ajornat la votació 
sobre l’acord per blindar la im-
mersió lingüística davant la sen-
tència del TSJC que fixa el 25% 
de classes en castellà. En princi-
pi, l’acord polític entre ERC, PSC, 
Junts i ECP era portar aquesta 
qüestió al ple de la setmana que 

ve, però finalment la Junta de 
Portaveus no ha inclòs la refor-
ma de la llei de política lingüís-
tica al pròxim ple. Segons fonts 
parlamentàries, Junts ha dema-
nat temps per arribar a un acord 
i s’ha decidit ajornar-ho fins al 
ple previst per a la setmana del 
9 de maig. Els quatre partits van 

presentar inicialment un acord 
per reformar la llei de política 
lingüística però poques hores 
després JxCat se’n va desmarcar 
i va demanar refer el text per 
ampliar el consens. ERC, PSC i 
comuns han acceptat la petició. 
Segons fonts dels republicans, 
s’hi han avingut per trobar el 

consens necessari.
El 24 de març, poques hores 

abans que s’acabés el termini 
per executar la sentència del 
25% de castellà a les escoles, 
diputats d’ERC, PSC, Junts i co-
muns van fer-se una fotografia a 
l’escala del Parlament mostrant 
un acord per modificar la llei 

de política lingüística. Concre-
tament, el text pactat declara el 
català com a «llengua pròpia de 
Catalunya», que està «normal-
ment emprada com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge del 
sistema educatiu». Però la mo-
dificació també apunta que el 
castellà «és emprat en els termes 
que fixin els projectes lingüístics 
de cada centre». Poques hores 
després, Junts es va desmarcar 
argumentant que no tenia el su-
ficient suport del sector. I és que 
sindicats educatius i entitats en 
favor de la llengua consideren 
que la reforma obre la porta per-
què el castellà també sigui llen-
gua vehicular.

Els partits ajornen l’acord per blindar la 
immersió lingüística a les escoles

EDUCACIÓ

JuntsxCat demana més temps per poder arribar a un pacte més ampli per al ple de maig

ACN

La Divisió d’Investigació Crimi-
nal (DIC) dels Mossos d’Esqua-
dra a Girona investiga la mort 
de tres persones en una casa 
del carrer Aiguablava de la ur-
banització Els Pinars de Lloret 
de Mar. La inspecció de l’escena 
del crim confirmaria les prime-

res sospites, que l’home de 55 
anys ha matat la dona de 53 i 
la filla de 16 i, després, s’ha su-
ïcidat penjant-se d’una barana 
al jardí de la casa. Segons fonts 
properes al cas, ha estat un altre 
fill qui va llençar la veu d’alerta 
avisant que intentava contactar 
amb la seva mare però no ho 

aconseguia. Fins al lloc s’hi van 
desplaçar els investigadors dels 
Mossos, policia científica i la co-
mitiva judicial per inspeccionar 
l’escena del crim i fer l’aixeca-
ment dels cadàvers.

En un primer moment, la 
Policia Local de Lloret es va 
traslladar fins a la casa per fer 

les comprovacions. Un cop al 
domicili, però, van localitzar els 
cossos sense vida i van alertr 
els investigadors de la DIC, que 
s’han fet càrrec del cas. Les pri-
meres hipòtesis apuntaven que 
l’home hauria matat la dona i la 
menor i després s’havia suïcidat 
penjant-se al jardí. Els Mossos 

han obert una investigació que, 
segons fonts properes al cas, 
ha confirmat les sospites. Se-
gons ha pogut saber l’ACN, els 
Mossos situen el doble crim la 
nit de dilluns a dimarts perquè 
el fill va poder parlar dilluns al 
vespre amb la família. Els cossos 
de les dones els van localitzar a 
la casa amb signes de violència. 
Els investigadors sospiten que 
l’home va atacar primer la filla a 
la seva habitació i, després, a la 
mare mentre dormien. Les dues 
tenien ferides compatibles amb 
un ganivet i una destral que van 
localitzar al lloc i que els Mossos 
creuen que podrien ser les ar-
mes del crim.

Mata la dona i la filla i se suïcida en una 
casa d’una urbanització de Lloret de Mar

SUCCESSOS

Els Mossos d’Esquadra apunten que les ha atacat amb un ganivet i una destral mentre dormien

Barcelona i Vueling 
impulsen un centre 
d’innovació digital i 
sostenible de l’aviació

L’Ajuntament de Barcelona i la 
línia aèria Vueling impulsaran 
un centre d’innovació digital 
de l’aviació per «avançar cap a 
l’eficiència energètica i la sos-
tenibilitat» en la indústria del 
turisme i el sector aeronàutic. 
El Digital Aviation Innovation 
Talent Hub té també l’objectiu 
de reforçar el posicionament 
de la ciutat comtal com a ca-
pital digital. Alhora vol esde-
venir el centre de dades que 
faciliti la presa de decisions als 
agents de la indústria turística 
i de l’aviació en tota la cadena 
de valor. Es tracta d’una ini-
ciativa «transformadora» de 
l’economia de la ciutat i tam-
bé en l’àmbit estatal, «en línia 
amb els reptes econòmics i 
socials de la societat post-
pandèmica i els objectius de 
l’agenda 2030». Entre d’altres 
coses, l’Ajuntament de Barce-
lona i Vueling consideren que 
cal reorientar les habilitats i 
competències dels treballa-
dors d’aquests àmbits i oferir 
nous llocs de treball quali-
ficats. Alhora creuen que és 
necessari promoure la creació 
de noves places en les carreres 
professionals aeronàutiques i 
tecnològiques.

24.000 famílies es 
beneficiaran de la 
renovació automàtica 
del bo social d’Endesa

Unes 24.000 famílies de Cata-
lunya es beneficiaran de la re-
novació automàtica del bo so-
cial d’Endesa aquest any 2022. 
Es tracta d’una de les aplica-
cions del nou reial decret llei 
6/2022 que modifica aspectes 
clau de l’ajuda. Fins a final 
de març, tots els beneficiaris 
d’aquest descompte –excepte 
les famílies nombroses, que 
estan subjectes a la vigència 
del carnet– havien de tramitar 
una sol·licitud de renovació 
cada dos anys per a verificar 
que continuaven complint els 
criteris d’assignació definits 
pel govern espanyol i, així, 
mantenir el descompte en la 
factura elèctrica. Ara, la reno-
vació serà automàtica sempre 
que es continuïn complint els 
mateixos requisits. Així, prop 
d’un 70% no hauran de fer cap 
tràmit. Dos mesos abans del 
venciment un equip especia-
litzat verificarà si es segueixen 
complint els requisits i infor-
marà al client. D’altra banda, 
aquells qui gaudien de l’ajuda 
abans de l’entrada en vigor de 
la nova normativa tindran una 
pròrroga automàtica de dos 
anys un cop finalitzat el perío-
de de percepció.
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ACN

L’exdirector del Centre Nacional 
d’Intel·ligència (CNI) Félix Sanz 
Roldán va assegurar ahir que no 
pot «confirmar ni desconfirmar» 
l’ús de la tecnologia Pegasus per 
part del CNI per espiar l’inde-
pendentisme català. En decla-
racions a TVE va afirmar que 
ell no pot ni tan sols «parlar de 
la qüestió». «Hi ha una llei clara 
que diu que el CNI no pot parlar 
ni dels seus mitjans, ni dels seus 
procediments ni de les relacions 
amb tercers» i per tant «si parlés 
d’això conculcaria la llei». Sanz 
Roldán va ser director del CNI 
entre 2009 i 2019 i, per tant, part 
de les escoltes que ha posat al 
descobert Citizen Lab s’haurien 
produït durant el seu mandat.

Per la seva banda, el president 
de la Generalitat, Pere Aragonès, 
veu «evidències clares» que dar-

rere del Catalangate hi ha el CNI. 
El cap del Govern va argumentar 
ahir a Rac1 que fa «molt temps» 
que l’independentisme «sospi-
ta» que és «objectiu dels serveis 
d’intel·ligència». Aragonès va 
insistit en reunir-se «cara a cara» 
amb el president espanyol, Pedro 
Sánchez, i va afegir que és parti-
dari que les relacions d’ERC amb 
el PSOE «no continuïn igual» si 
la Moncloa no investiga l’espio-
natge amb «transparència i su-
pervisió». «Sense assumpció de 
responsabilitats serà molt difícil 
que continuï l’estabilitat parla-
mentària», va advertir. Aragonès 
es reunirà avui a Madrid amb els 
electes espiats d’ERC, Junts, CUP 
i Bildu al Congrés i al Senat.

«Hem sopsitat des de fa molt 
temps que érem objectiu dels 
serveis d’intel·ligència de l’Estat. 
Per a ells som un perill democrà-

tic», va constatar Aragonès. El 
president del Govern va subrat-
llar que vol arribar «fins al final», 
encara que sigui a través dels tri-
bunals europeus, i va assenyalar 
que la direcció del CNI «no és 

impune». També va explicar que 
havia parlat amb Sánchez per 
missatges les darreres hores. El 
president espanyol havia d’anar 
ahir a Barcelona per inaugurar 
la seu d’una empresa, on havia 
de coincidir amb Aragonès. El 
president de la Generalitat li va 
transmetre dimarts que era «im-
prescindible» veure’s per parlar 
del Catalangate, però finalment 
Sánchez no va fer el viatge, i va 

emplaçar els equips a «seguir 
treballant».

El president català es reunirà 
avui a Madrid amb els repre-
sentants polítics del Congrés i el 
Senat que han estat espiats per 
Pegasus, d’ERC, Junts, CUP i Bil-
du. També espera trobar-se amb 
d’altres representants d’Unides 
Podem i el PNB, a qui vol agrair 
les mostres de «consternació» 
per l’escàndol d’espionatge.

CIBERESPIONATGE

L’exdirector del CNI 
no es pronuncia 
sobre l’espionatge a 
l’independentisme 
Aragonès veu «evidències clares» que el Centre 

Nacional d’Intel·ligència és qui està al darrere

ACN

L’excap del CNI en el judici contra Villarejo per calúmnies i denúncia falsa, al 2021.

Félix Sanz al·lega que, 
segons la llei, el CNI no 
pot parlar sobre els seus 
procediments

ACN

Els partits han ajornat la votació 
sobre l’acord per blindar la im-
mersió lingüística davant la sen-
tència del TSJC que fixa el 25% 
de classes en castellà. En princi-
pi, l’acord polític entre ERC, PSC, 
Junts i ECP era portar aquesta 
qüestió al ple de la setmana que 

ve, però finalment la Junta de 
Portaveus no ha inclòs la refor-
ma de la llei de política lingüís-
tica al pròxim ple. Segons fonts 
parlamentàries, Junts ha dema-
nat temps per arribar a un acord 
i s’ha decidit ajornar-ho fins al 
ple previst per a la setmana del 
9 de maig. Els quatre partits van 

presentar inicialment un acord 
per reformar la llei de política 
lingüística però poques hores 
després JxCat se’n va desmarcar 
i va demanar refer el text per 
ampliar el consens. ERC, PSC i 
comuns han acceptat la petició. 
Segons fonts dels republicans, 
s’hi han avingut per trobar el 

consens necessari.
El 24 de març, poques hores 

abans que s’acabés el termini 
per executar la sentència del 
25% de castellà a les escoles, 
diputats d’ERC, PSC, Junts i co-
muns van fer-se una fotografia a 
l’escala del Parlament mostrant 
un acord per modificar la llei 

de política lingüística. Concre-
tament, el text pactat declara el 
català com a «llengua pròpia de 
Catalunya», que està «normal-
ment emprada com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge del 
sistema educatiu». Però la mo-
dificació també apunta que el 
castellà «és emprat en els termes 
que fixin els projectes lingüístics 
de cada centre». Poques hores 
després, Junts es va desmarcar 
argumentant que no tenia el su-
ficient suport del sector. I és que 
sindicats educatius i entitats en 
favor de la llengua consideren 
que la reforma obre la porta per-
què el castellà també sigui llen-
gua vehicular.

Els partits ajornen l’acord per blindar la 
immersió lingüística a les escoles

EDUCACIÓ

JuntsxCat demana més temps per poder arribar a un pacte més ampli per al ple de maig

ACN

La Divisió d’Investigació Crimi-
nal (DIC) dels Mossos d’Esqua-
dra a Girona investiga la mort 
de tres persones en una casa 
del carrer Aiguablava de la ur-
banització Els Pinars de Lloret 
de Mar. La inspecció de l’escena 
del crim confirmaria les prime-

res sospites, que l’home de 55 
anys ha matat la dona de 53 i 
la filla de 16 i, després, s’ha su-
ïcidat penjant-se d’una barana 
al jardí de la casa. Segons fonts 
properes al cas, ha estat un altre 
fill qui va llençar la veu d’alerta 
avisant que intentava contactar 
amb la seva mare però no ho 

aconseguia. Fins al lloc s’hi van 
desplaçar els investigadors dels 
Mossos, policia científica i la co-
mitiva judicial per inspeccionar 
l’escena del crim i fer l’aixeca-
ment dels cadàvers.

En un primer moment, la 
Policia Local de Lloret es va 
traslladar fins a la casa per fer 

les comprovacions. Un cop al 
domicili, però, van localitzar els 
cossos sense vida i van alertr 
els investigadors de la DIC, que 
s’han fet càrrec del cas. Les pri-
meres hipòtesis apuntaven que 
l’home hauria matat la dona i la 
menor i després s’havia suïcidat 
penjant-se al jardí. Els Mossos 

han obert una investigació que, 
segons fonts properes al cas, 
ha confirmat les sospites. Se-
gons ha pogut saber l’ACN, els 
Mossos situen el doble crim la 
nit de dilluns a dimarts perquè 
el fill va poder parlar dilluns al 
vespre amb la família. Els cossos 
de les dones els van localitzar a 
la casa amb signes de violència. 
Els investigadors sospiten que 
l’home va atacar primer la filla a 
la seva habitació i, després, a la 
mare mentre dormien. Les dues 
tenien ferides compatibles amb 
un ganivet i una destral que van 
localitzar al lloc i que els Mossos 
creuen que podrien ser les ar-
mes del crim.

Mata la dona i la filla i se suïcida en una 
casa d’una urbanització de Lloret de Mar

SUCCESSOS

Els Mossos d’Esquadra apunten que les ha atacat amb un ganivet i una destral mentre dormien

Barcelona i Vueling 
impulsen un centre 
d’innovació digital i 
sostenible de l’aviació

L’Ajuntament de Barcelona i la 
línia aèria Vueling impulsaran 
un centre d’innovació digital 
de l’aviació per «avançar cap a 
l’eficiència energètica i la sos-
tenibilitat» en la indústria del 
turisme i el sector aeronàutic. 
El Digital Aviation Innovation 
Talent Hub té també l’objectiu 
de reforçar el posicionament 
de la ciutat comtal com a ca-
pital digital. Alhora vol esde-
venir el centre de dades que 
faciliti la presa de decisions als 
agents de la indústria turística 
i de l’aviació en tota la cadena 
de valor. Es tracta d’una ini-
ciativa «transformadora» de 
l’economia de la ciutat i tam-
bé en l’àmbit estatal, «en línia 
amb els reptes econòmics i 
socials de la societat post-
pandèmica i els objectius de 
l’agenda 2030». Entre d’altres 
coses, l’Ajuntament de Barce-
lona i Vueling consideren que 
cal reorientar les habilitats i 
competències dels treballa-
dors d’aquests àmbits i oferir 
nous llocs de treball quali-
ficats. Alhora creuen que és 
necessari promoure la creació 
de noves places en les carreres 
professionals aeronàutiques i 
tecnològiques.

24.000 famílies es 
beneficiaran de la 
renovació automàtica 
del bo social d’Endesa

Unes 24.000 famílies de Cata-
lunya es beneficiaran de la re-
novació automàtica del bo so-
cial d’Endesa aquest any 2022. 
Es tracta d’una de les aplica-
cions del nou reial decret llei 
6/2022 que modifica aspectes 
clau de l’ajuda. Fins a final 
de març, tots els beneficiaris 
d’aquest descompte –excepte 
les famílies nombroses, que 
estan subjectes a la vigència 
del carnet– havien de tramitar 
una sol·licitud de renovació 
cada dos anys per a verificar 
que continuaven complint els 
criteris d’assignació definits 
pel govern espanyol i, així, 
mantenir el descompte en la 
factura elèctrica. Ara, la reno-
vació serà automàtica sempre 
que es continuïn complint els 
mateixos requisits. Així, prop 
d’un 70% no hauran de fer cap 
tràmit. Dos mesos abans del 
venciment un equip especia-
litzat verificarà si es segueixen 
complint els requisits i infor-
marà al client. D’altra banda, 
aquells qui gaudien de l’ajuda 
abans de l’entrada en vigor de 
la nova normativa tindran una 
pròrroga automàtica de dos 
anys un cop finalitzat el perío-
de de percepció.
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L’institut Ribot i Serra amb més de 30 anys com a centre de 
secundària i més de 20 implementant els cicles formatius.
Oferta formativa:

• ESO
• BATXILLERAT
• CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
• CFGM Estètica i bellesa
• PFI: Auxiliar de perruqueria i estètica
• CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
• CFGS Integració social
• CFGS Educació infantil

Som un centre de referència en coeducació

Institut Ribot i Serra
C/ Concha Espina, 33

08204 (Sabadell)
Tel. 93 712 13 22

iesribotiserra@xtec.cat    
www.ribotiserra.cat

Família i nens
Especial formació professional

Una altra porta oberta 
de cara al món laboral

Sempre hi ha altres opcions en el panorama educatiu i 
s’han de conèixer per tal que els estudiants puguin decidir

Què és la formació pro-
fessional? Com està 
organitzada aquesta 

etapa educativa? Cap a quin 
camí condueixen els seus ci-
cles formatius? D’entrada, la 
formació professional és el 
pas per adquirir la qualificació 
necessària que serveixi com a 
trampolí per accedir a diver-
ses professions. Suposa la for-
mació específica de cada sec-

Aquests estudis promouen les pràctiques en empreses i la formació és molt més específica per als alumnes

tor de l’àmbit laboral i permet 
l’aprenentatge suficient per 
entrar-hi com a professional.

La formació professional 
consta de cicles formatius de 
grau mitjà i de grau superior. 
Els cicles estan diferenciats en 
el que s’anomena famílies pro-
fessionals i tenen una durada 
que pot variar, segons cada es-
tudi. N’hi ha de 1.400 hores de 
durada, i també de 2.000 ho-

res. Una part de les hores lec-
tives s’assigna a la formació, 
podríem dir-ne, teòrica, en un 
centre educatiu, mentre que 
l’altra part de la formació, la 
que es considera i s’anomena 
com a pràctica, s’aplica en cen-
tres de treball. 

Un cicle formatiu de 1.400 
hores és el que equival a un 
curs acadèmic, mentre que un 
cicle de 2.000 hores suposa 

a efectes pràctics dos cursos 
acadèmics. En el moment d’as-
solir un cicle formatiu de grau 
mitjà el títol acadèmic és el de 
tècnic, mentre que, amb la su-
peració d’un de grau superior, 
el títol és el de tècnic superi-
or. Aquesta etapa és una porta 
més que s’obre als estudiants 
per continuar la seva formació 
i, així, estar més a prop de la in-
serció laboral.

Per accedir a un grau mitjà cal complir 
un d’aquests supòsits:

>> Tenir el títol de graduat en educació 
secundària obligatòria. 
>> Tenir el títol de tècnic o de tècnic 
auxiliar, haver superat el curs específic 
per a l’accés als cicles formatius de 
grau mitjà (CAM).
>> Haver superat el segon curs del bat-
xillerat unificat i polivalent (BUP). 
>> Tenir altres estudis equivalents a 
efectes acadèmics, haver superat els 
mòduls obligatoris d’un programa de 
qualificació professional inicial (PQPI).
>> Haver superat la prova d’accés a la 
universitat per a majors de 25 anys. 
>> Tenir un títol per accedir a un cicle 
formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen 
cap dels requisits esmentats han de 
superar una prova d’accés. Per pre-
sentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 
17 anys l’any en què es fa la prova. 

Per accedir a un grau superior 
és necessari complir un d’aquests 
requisits:

>> Tenir el títol de batxillerat, tenir el títol 
de tècnic de formació professional o 
tècnic superior de formació professio-
nal o tècnic especialista.
>> Haver superat el segon curs de 
batxillerat de qualsevol modalitat de 
batxillerat experimental.
>> Haver superat el curs d’orientació 
universitària (COU) o el preuniversitari.
>> Tenir el títol de batxillerat per haver 
cursat el batxillerat unificat polivalent 
(BUP).
>> Tenir qualsevol titulació universitària 
o una d’equivalent, haver superat la 
prova d’accés a la universitat per a 
majors de 25 anys. 

Les persones que no compleixen 
cap dels requisits esmentats han de 
superar una prova d’accés. Per pre-
sentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys 
o bé complir-los durant l’any natural 
en què es realitza la prova.

Requisits per
a cada cicle

L'Institut Ribot i Serra, 30 anys com a centre de 
secundària i 21 anys implementant els cicles formatius.

Oferta formativa:

ESO
BATXILLERAT
CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
CFGM Estètica i bellesa
PFI: Auxiliar de perruqueria i estètica

CFGM Atenció a les persones
en situació de dependència
CFGS Animació sociocultural i turística
CFGS Integració social
CFGS Educació infantil

Som un centre de referència en coeducació.
Guardonat amb el 1r premi de la modalitat 
d’innovació dels premis

Oferim: 

Institut Ribot i Serra
C/ Concha Espina, 33 08204 Sabadell

Tel. 93 712 13 22
iesribotiserra@xtec.cat - www.ribotiserra.cat

Dimarts 4 i Dimecres 5 de maig del 2021
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Oferim:

El batxillerat és l’etapa “llindar” 
cap a sortides acadèmiques d’un 
nivell superior, com poden ser la 
universitat o els cicles formatius, 
o el camí professional, fent el salt 
al món laboral. El Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya prepara canvis subs-
tancials per aquest curs vinent, 
de 2022-2023, si bé implemen-
taran del tot en el següent. És una 
etapa estructurada en diverses 
modalitats, organitzada de manera 
oberta i flexible i, a més, obre dife-
rents possibilitats dins de cada 
modalitat, per tal d’oferir un itine-
rari personalitzat als alumnes en 
consonància amb les seves pers-

pectives i interessos de formació.
Per accedir a aquests estudis, 

que consten de dos anys, hi ha 
diversos camins. A tall d’exem-
ple, hi poden entrar els posse-
ïdors del títol d’educació se-
cundària obligatòria (ESO), el 
de tècnic d’un cicle formatiu de 
grau mitjà o tècnic superior d’un 
cicle formatiu de grau superior 
o haver cursat estudis de siste-
mes educatius estrangers que 
hagin estat homologats al títol 
d’ESO o al títol de tècnic.

De moment, des de l’adminis-
tració s’ha treballat amb un es-
borrany que estava previst que 
s’enviés a la comunitat educa-

Un batxillerat marcat per canvis 
substancials en el seu model

Es preparen algunes modificacions. El Departament d’Educació té previst introduir novetats
per a aquesta etapa de cara al curs 2022-2023, si bé es preveu que s’apliquin del tot en el següent

Sergi Estapé  /  @SergiEstape
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L’institut Ribot i Serra amb més de 30 anys com a centre de 
secundària i més de 20 implementant els cicles formatius.
Oferta formativa:

• ESO
• BATXILLERAT
• CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
• CFGM Estètica i bellesa
• PFI: Auxiliar de perruqueria i estètica
• CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
• CFGS Integració social
• CFGS Educació infantil

Som un centre de referència en coeducació

Institut Ribot i Serra
C/ Concha Espina, 33

08204 (Sabadell)
Tel. 93 712 13 22

iesribotiserra@xtec.cat    
www.ribotiserra.cat
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>> Haver superat el segon curs de 
batxillerat de qualsevol modalitat de 
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>> Tenir el títol de batxillerat per haver 
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rents possibilitats dins de cada 
modalitat, per tal d’oferir un itine-
rari personalitzat als alumnes en 
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que consten de dos anys, hi ha 
diversos camins. A tall d’exem-
ple, hi poden entrar els posse-
ïdors del títol d’educació se-
cundària obligatòria (ESO), el 
de tècnic d’un cicle formatiu de 
grau mitjà o tècnic superior d’un 
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mes educatius estrangers que 
hagin estat homologats al títol 
d’ESO o al títol de tècnic.

De moment, des de l’adminis-
tració s’ha treballat amb un es-
borrany que estava previst que 
s’enviés a la comunitat educa-
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substancials en el seu model
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Només una minoria d’alumnes i mestres
continuen amb la mascareta a Manresa -
Regió7
No tots els alumnes de les escoles consultades ahir han deixat la mascareta a casa per entrar a
les aules, però són els mínims. I el mateix es pot dir dels mestres. Ahir va ser el segon dia que
uns i altres van poder anar a classe sense el tapaboques. Del decret que va dictar l’obligatorietat
a tot l’Estat de dur-lo posat en interiors i exteriors en feia molts mesos. En concret, des del maig
del 2020.

El 10 febrer passat les mascaretes van desaparèixer dels patis, decisió que ja va marcar un
abans i un després. Aquest dimarts, finalment, se la van poder treure a l’interior, en el cas de
Catalunya, coincidint amb el retorn a l’escola després de la Setmana Santa, i ahir aquesta
flexibilització es va estendre a la resta de l’Estat.

A l’escola Puigberenguer, la directora, Alba Serra, explicava que «hi ha nens que encara porten
la mascareta i nosaltres els deixem». Deia que són pocs, «quatre o cinc en un grup de vint».
Algun per «timidesa o perquè pateix pel virus», sobretot «els més grans». Vaticinava, però, que,
a mida que vagin passant els dies i que «ens hi anem acostumant», cada vegada se la posaran
menys. Ahir també hi havia algun mestre que va preferir dur-la posada.

«El primer dia sense va anar molt bé. Els nens, en general, estaven contents, tot i que n’hi ha
algun que, per prudència o perquè la família els ho dit, no se la volien treure», explicava Eva
Cunill, directora de l’escola Les Bases. Comentava que hi ha molts nanos i familiars que no
havien vist les cares dels mestres sense fins ara.

«Els fa vergonya»

A l’escola La Font, la directora, Gemma Cassà, explicava que, «dels més petits a infantil o cicle
inicial n’hi ha un o dos per classe que la porten i de 4rt, 5è i 6è d’ESO, cinc o sis». Dels que es
resistien a treure-se-la, «alguns la porten ben posada i molts sota el nas». En aquests casos,
també la duen a l’exterior i «quan els demanes per què no se la treuen, no t’ho volen dir, els fa
vergonya». De les 400 famílies que van a aquest centre, feia notar que només una els ha dit que
prefereix que el seu fill la segueixi portant. Pel que fa als mestres, la mantenien tres dels 40 i
escaig. Posava de relleu que, «en general, hi ha hagut molts somriures» i que «hi ha mestres
que els han conegut sempre amb mascareta». Fins ara.

A l’escola La Sèquia, explicava la directora, Montse Feliu, com que dimarts es va parlar de la
possibilitat que s’impugnés la resolució de Salut, van indicar als pares que la portessin i ahir ja
els van dir que no. «La gran majoria no la porten. Entre els petits no n’he vist cap i als més
grans, tres o quatre per aula». Pel que fa als mestres, en general, ja no se la van posar.

Núria Garriga, directora de l’escola Sant Ignasi, recordava que «al pati ja se la treien i ja es
veien les cares» i que ahir i abans d’ahir ho van viure «amb molta normalitat i descansats. Hi ha
un parell d’alumnes que la duien que ja investigarem per què». Serra hi coincidia que poder-se-
la treure al pati «ja va ser un gran què».
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A l’escola Serra i Húnter, Anna Torra, directora del centre, valorava que «respectarem la llibertat
de qui la vulgui continuar portant» i que aquests dos dies si hi ha algun mestre que l’ha
mantingut és perquè està constipat. Quant als alumnes, deia que hi ha una família de P5 que vol
que el fill la continuï portant. Al seu entendre, «depèn més de les famílies que no pas de l’edat».
Comentava que «amb l’alumnat nou del centre que per exemple ens ha arribat amb la matrícula
viva ahir [dimarts] ens vam descobrir».

Un entrebanc en l’ensenyament

Les sis directores consultades admetien que ensenyar amb la mascareta posada ha estat dur.
Per demostrar tot el temps que l’han hagut de mantenir, Cunill comentava que «hi ha nanos que
han canviat les dents i ara que els hem vist ja t’han vingut amb les dents grosses». Opinava que,
«a nivell de llenguatge, on es reflectirà més és en els de les llars d’infants que ens han
d’arribar». Serra admetia que «a nivell vocal ens ha matxacat una mica». Igualment, Cassà
posava l’accent en els entrebancs pel que fa al tema «de la fonètica i de la lectoescriptura»,
alhora que incidia en el handicap dels grups bombolla. «Tenim un programa de padrins lectors
grans de sisè que baixaven a llegir als de primer» que van haver de deixar de fer. Feliu també
parava esment en el fet de no poder barrejar els grups «en franges innovadores». Per altra
banda, «a nivell d’aprenentatge, tots els mestres s’han queixat que havien de cridar molt i que
tenien la sensació que els alumnes no els entenien».

Per a Garriga també va ser dur no poder ajuntar grups diferents. Quant a la mascareta en
concret, admetia les dificultats «en el tema de l’aprenentatge de la llengua» que els va portar a
comprar-ne de transparents per als mestres. Torra és de la mateixa opinió. «El reforç de la
lectura labial i del llenguatge no verbal ha quedat molt escapçat», afirmava.
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«a nivell de llenguatge, on es reflectirà més és en els de les llars d’infants que ens han
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grans de sisè que baixaven a llegir als de primer» que van haver de deixar de fer. Feliu també
parava esment en el fet de no poder barrejar els grups «en franges innovadores». Per altra
banda, «a nivell d’aprenentatge, tots els mestres s’han queixat que havien de cridar molt i que
tenien la sensació que els alumnes no els entenien».

Per a Garriga també va ser dur no poder ajuntar grups diferents. Quant a la mascareta en
concret, admetia les dificultats «en el tema de l’aprenentatge de la llengua» que els va portar a
comprar-ne de transparents per als mestres. Torra és de la mateixa opinió. «El reforç de la
lectura labial i del llenguatge no verbal ha quedat molt escapçat», afirmava.
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La ministra de Sanitat, Caroli-
na Darias, va aclarir ahir que 
els establiments comercials no 
poden obligar els clients a por-
tar mascareta, ja que no és 
preceptiu utilitzar-la excepte 
en els transports públics, els 
centres sanitaris i les residèn-
cies. «No és obligatori portar-
la», va remarcar Darias en una 
entrevista a Onda Cero després 
de la publicació al Butlletí Ofi-
cial de l’Estat (BOE) del decret 
que posa fi a les mascaretes en 
interiors després de gairebé 
700 dies utilitzant-se. La 
polèmica està servida entre la 
ciutadania que no acaba de 
fiar-se que hagi arribat l’adeu 
definitiu als tapaboques. 

Darias va explicar que no es 
podrà expulsar un client d’un 
comerç per negar-se a utilitzar 
tapaboques. Els propietaris 
dels negocis només poden 
obligar els treballadors de l’es-
tabliment a utilitzar la mesura 
de protecció si al lloc de treball 
en concret no hi ha ventilació o 
distàncies suficients. 

La ministra va insistir que 
en l’àmbit laboral la regla 
general és que no s’ha d’uti-
litzar el tapaboques, tret que 
els serveis de prevenció de 
riscos laborals de les empre-
ses, després d’avaluar els ris-
cos d’aquest lloc en concret, 
estableixin el contrari. Però 
aquests departaments no han 
d’avaluar l’evolució de la pan -
dèmia sinó les característiques 
concretes del lloc de treball, 
analitzant les condicions de 
ventilació de l’espai i la distàn-
cia de seguretat amb altres 
persones. 

En els vols amb avió 

Com a regla general caldrà fer 
ús de la mascareta quan els 
viatgers pugin a l’avió per fer el 
trajecte. A diferència dels su-
permercats i comerços, no hi 
haurà cap excepció ni per a 
treballadors ni per a usuaris. 
Únicament serà obligatori co-
brir-se la boca i el nas durant el 
vol. Mentre s’espera a l’aero-
port o a la mateixa terminal no 
s’haurà de portar. n

Els comerços 
no poden 
exigir que els 
clients portin 
el tapaboques

AVÍS MINISTERIAL 

EL PERIÓDICO 
Madrid

El primer dia sense mascaretes a 
les aules catalanes va deixar una 
imatge sorprenent a molts insti-
tuts de secundària, on un bon 
nombre d’estudiants, en plena 
pubertat i adolescència, van con-
tinuar portant el tapaboques. Al 
preguntar-los pels motius, deien 
o que ja hi estaven acostumats o 
que ho feien per precaució. Una 
minoria admetia una altra raó: per 
ocultar-se, per no mostrar-se.  

El fenomen es produeix més 
en el primer cicle de l’ESO (els dos 
primers cursos), que no pas en el 
segon. I té una explicació rela -
cionada amb el moment vital 
d’aquests joves i la situació de 
pandèmia que han viscut en 
aquests dos últims anys. «Els es-
tudiants que han començat la se-
cundària en pandèmia no havien 
fet el ritual de pas d’un centre es-
colar a un altre, amb nous com-
panys, com es feia abans. Ho han 
fet amb les mascaretes. S’han co-
negut així», apunta la psicòloga 
social Gemma Altell.  

S’hi uneix una etapa marcada 
pels canvis hormonals i físics i 
caracteritzada per les insegure-
tats i per la recerca de l’accepta-
ció del grup. «Els costa treure’s la 
mascareta perquè és mostrar-se 
de nou», diu.  

Protecció emocional 

Li dona la raó Sònia Soriano, 
psicòloga de l’hospital de dia 
Sant Pere Claver. «Amb la puber-
tat, esclaten els canvis físics. 
Molts es vesteixen per dissimu-
lar corbes, per ocultar els canvis 
que no saben quan acabaran i 
com els farà ser corporalment i 
les seves suposades imperfec-
cions. I la mascareta els permet 
no mostrar-se del tot, ocultar 
dents, nas, grans...  La mascareta 
els permet mantenir la seva inti-
mitat», analitza. «En aquest 
sentit, és un refugi o una protec-
ció emocional». 

A tots ens ha passat que en al-
gun moment, al veure per prime-
ra vegada la cara d’algú sense 
mascareta, ens hem dit: ‘No pen-
sava que aquesta persona fos 
així’. En els adolescents, aquesta 
situació genera més impacte. 

«Són en un moment delicat, en el 
qual la mirada de l’altre és impor-
tant per a l’acceptació d’un ma-
teix», remarca Soriano. «Mos-
trar-se de cop els pot ocasionar 
massa estrès. Per això estan a 
l’expectativa». És per això que 
aquesta psicòloga apel·la a «en-
tendre què és ser adolescent i em-
patitzar amb aquest moment 
evolutiu, ple d’inseguretats i 
complexos». 

En la mateixa línia, Núria Ca-
sanovas, psicòloga infantil i pre-
sidenta del Consell Social del 
Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya, destaca que els alum-

nes de l’ESO són en un moment 
en què «la imatge social pren 
molta rellevància». «Mostrar-te 
diferent té un impacte. Es pre-
gunten: ‘Com em veuran, com 
em miraran’, ‘continuaré estant 
aprovat socialment sense mas-
careta’. Tenen una sensació de 
llançar-se al buit perquè la cara 
sense mascareta es veu més i ells 
senten vulnerabilitat», reflexio-
na Casanovas. 

Més les noies 

I són més les noies les que s’afe-
rren a la mascareta. «La socialit-
zació genera en les nenes més 
exigència amb el seu cos i la seva 
imatge. I no han realitzat el procés 
de fer-se grans mostrant-se. 
S’han fet dones amb les mascare-
tes», assenyala Altell.  

¿Com cal abordar aquesta si-
tuació? Alguns instituts es plan-
tegen aprofitar les hores de tuto-
ria per parlar del tema amb els 
alumnes.  

La recepta dels psicòlegs és no 
forçar res i donar temps als joves 
per habituar-se a la nova situació. 
«No se’ls ha d’obligar, però sí que 
cal fer un treball de conscienciació 
i que se la vagin traient, a poc a 
poc. El que marqui el sentit co-
mú», defensa Altell, que proposa 
que «si fa falta» es parli del tema 
amb els alumnes «un a un».  

«Cal anar a poc a poc. Respec-
tar el ritme de cada un», coinci-
deix Soriano, convençuda que ca-
da jove «anirà trobant el moment, 
a mesura que se sentin segurs».   

Evitar burles i comentaris 

Casanovas apunta un tercer ele-
ment important: evitar qualsevol 
burla. «Sensibilitzar els joves des 
de casa o des de classe que evitar 
burles o comentaris sobre el físic 
facilitaria les coses a molts com-
panys. Hi ha comentaris directes 
que poden resultar feridors», ad-
verteix. «Cal ser acurat amb el que 
un diu», aconsella. n

Nois aferrats a la mascareta

El final de la mascareta obligatòria ha agafat molts menors en plena adolescència, aquella etapa 
plena de canvis i inseguretats. El tapaboques els ha ajudat a salvar aquestes pors i per això molts 

s’ho prenen amb calma a l’hora de renunciar-hi. Els psicòlegs aconsellen donar-los temps.
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Alumnes a classe amb mascareta i sense, dilluns a l’Institut Valerià Pujol de Premià de Dalt. 
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Molts han entrat  
en l’adolescència  
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que els ha ‘protegit’  
en una etapa clau
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La ministra de Sanitat, Caroli-
na Darias, va aclarir ahir que 
els establiments comercials no 
poden obligar els clients a por-
tar mascareta, ja que no és 
preceptiu utilitzar-la excepte 
en els transports públics, els 
centres sanitaris i les residèn-
cies. «No és obligatori portar-
la», va remarcar Darias en una 
entrevista a Onda Cero després 
de la publicació al Butlletí Ofi-
cial de l’Estat (BOE) del decret 
que posa fi a les mascaretes en 
interiors després de gairebé 
700 dies utilitzant-se. La 
polèmica està servida entre la 
ciutadania que no acaba de 
fiar-se que hagi arribat l’adeu 
definitiu als tapaboques. 

Darias va explicar que no es 
podrà expulsar un client d’un 
comerç per negar-se a utilitzar 
tapaboques. Els propietaris 
dels negocis només poden 
obligar els treballadors de l’es-
tabliment a utilitzar la mesura 
de protecció si al lloc de treball 
en concret no hi ha ventilació o 
distàncies suficients. 

La ministra va insistir que 
en l’àmbit laboral la regla 
general és que no s’ha d’uti-
litzar el tapaboques, tret que 
els serveis de prevenció de 
riscos laborals de les empre-
ses, després d’avaluar els ris-
cos d’aquest lloc en concret, 
estableixin el contrari. Però 
aquests departaments no han 
d’avaluar l’evolució de la pan -
dèmia sinó les característiques 
concretes del lloc de treball, 
analitzant les condicions de 
ventilació de l’espai i la distàn-
cia de seguretat amb altres 
persones. 

En els vols amb avió 

Com a regla general caldrà fer 
ús de la mascareta quan els 
viatgers pugin a l’avió per fer el 
trajecte. A diferència dels su-
permercats i comerços, no hi 
haurà cap excepció ni per a 
treballadors ni per a usuaris. 
Únicament serà obligatori co-
brir-se la boca i el nas durant el 
vol. Mentre s’espera a l’aero-
port o a la mateixa terminal no 
s’haurà de portar. n
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no poden 
exigir que els 
clients portin 
el tapaboques
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les aules catalanes va deixar una 
imatge sorprenent a molts insti-
tuts de secundària, on un bon 
nombre d’estudiants, en plena 
pubertat i adolescència, van con-
tinuar portant el tapaboques. Al 
preguntar-los pels motius, deien 
o que ja hi estaven acostumats o 
que ho feien per precaució. Una 
minoria admetia una altra raó: per 
ocultar-se, per no mostrar-se.  

El fenomen es produeix més 
en el primer cicle de l’ESO (els dos 
primers cursos), que no pas en el 
segon. I té una explicació rela -
cionada amb el moment vital 
d’aquests joves i la situació de 
pandèmia que han viscut en 
aquests dos últims anys. «Els es-
tudiants que han començat la se-
cundària en pandèmia no havien 
fet el ritual de pas d’un centre es-
colar a un altre, amb nous com-
panys, com es feia abans. Ho han 
fet amb les mascaretes. S’han co-
negut així», apunta la psicòloga 
social Gemma Altell.  

S’hi uneix una etapa marcada 
pels canvis hormonals i físics i 
caracteritzada per les insegure-
tats i per la recerca de l’accepta-
ció del grup. «Els costa treure’s la 
mascareta perquè és mostrar-se 
de nou», diu.  

Protecció emocional 

Li dona la raó Sònia Soriano, 
psicòloga de l’hospital de dia 
Sant Pere Claver. «Amb la puber-
tat, esclaten els canvis físics. 
Molts es vesteixen per dissimu-
lar corbes, per ocultar els canvis 
que no saben quan acabaran i 
com els farà ser corporalment i 
les seves suposades imperfec-
cions. I la mascareta els permet 
no mostrar-se del tot, ocultar 
dents, nas, grans...  La mascareta 
els permet mantenir la seva inti-
mitat», analitza. «En aquest 
sentit, és un refugi o una protec-
ció emocional». 

A tots ens ha passat que en al-
gun moment, al veure per prime-
ra vegada la cara d’algú sense 
mascareta, ens hem dit: ‘No pen-
sava que aquesta persona fos 
així’. En els adolescents, aquesta 
situació genera més impacte. 

«Són en un moment delicat, en el 
qual la mirada de l’altre és impor-
tant per a l’acceptació d’un ma-
teix», remarca Soriano. «Mos-
trar-se de cop els pot ocasionar 
massa estrès. Per això estan a 
l’expectativa». És per això que 
aquesta psicòloga apel·la a «en-
tendre què és ser adolescent i em-
patitzar amb aquest moment 
evolutiu, ple d’inseguretats i 
complexos». 

En la mateixa línia, Núria Ca-
sanovas, psicòloga infantil i pre-
sidenta del Consell Social del 
Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya, destaca que els alum-

nes de l’ESO són en un moment 
en què «la imatge social pren 
molta rellevància». «Mostrar-te 
diferent té un impacte. Es pre-
gunten: ‘Com em veuran, com 
em miraran’, ‘continuaré estant 
aprovat socialment sense mas-
careta’. Tenen una sensació de 
llançar-se al buit perquè la cara 
sense mascareta es veu més i ells 
senten vulnerabilitat», reflexio-
na Casanovas. 

Més les noies 

I són més les noies les que s’afe-
rren a la mascareta. «La socialit-
zació genera en les nenes més 
exigència amb el seu cos i la seva 
imatge. I no han realitzat el procés 
de fer-se grans mostrant-se. 
S’han fet dones amb les mascare-
tes», assenyala Altell.  

¿Com cal abordar aquesta si-
tuació? Alguns instituts es plan-
tegen aprofitar les hores de tuto-
ria per parlar del tema amb els 
alumnes.  

La recepta dels psicòlegs és no 
forçar res i donar temps als joves 
per habituar-se a la nova situació. 
«No se’ls ha d’obligar, però sí que 
cal fer un treball de conscienciació 
i que se la vagin traient, a poc a 
poc. El que marqui el sentit co-
mú», defensa Altell, que proposa 
que «si fa falta» es parli del tema 
amb els alumnes «un a un».  

«Cal anar a poc a poc. Respec-
tar el ritme de cada un», coinci-
deix Soriano, convençuda que ca-
da jove «anirà trobant el moment, 
a mesura que se sentin segurs».   

Evitar burles i comentaris 

Casanovas apunta un tercer ele-
ment important: evitar qualsevol 
burla. «Sensibilitzar els joves des 
de casa o des de classe que evitar 
burles o comentaris sobre el físic 
facilitaria les coses a molts com-
panys. Hi ha comentaris directes 
que poden resultar feridors», ad-
verteix. «Cal ser acurat amb el que 
un diu», aconsella. n

Nois aferrats a la mascareta

El final de la mascareta obligatòria ha agafat molts menors en plena adolescència, aquella etapa 
plena de canvis i inseguretats. El tapaboques els ha ajudat a salvar aquestes pors i per això molts 
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Hi ha un creixement 
net de 276 grups, un 
137% respecte al 2021
/ ALBERTO TALLÓN

Sergi Estapé  /  @SergiEstape

L’oferta inicial de cara al curs 
vinent, segons va anunciar la 
passada setmana el Govern de 
la Generalitat de Catalunya, serà 
de 147.805 per a la formació pro-
fessional. Aquesta xifra suposarà 
un increment de 7.593 places res-
pecte a les que es van oferir l’any 
2021. Aquesta xifra, però, no inclou 
les convocatòries extraordinà-
ries de places que es van pro-
duir després de l’alta demanda 
de l’any passat.

Pel que fa als grups, des del 
Departament d’Educació s’ha 
informat que n’hi haurà 276 de 
nous. El conseller d’aquest ram 
Josep Gonzàlez-Cambray, i el 
d’Empresa, Roger Torrent, van 
presentar l’FPCAT365, que in-
clou tota la formació professio-
nal al llarg de la vida de mane-
ra integrada. En aquest sentit, hi 
ha 242.000 places de formació 
contínua, més del doble de les 
120.000 del curs passat. A més, 
hi ha 23.568 de certifi cats, el que 
suposa 12.427 més.

Hi ha canvis en la preinscrip-
ció de l’FP i, el més rellevant és 
la priorització dels alumnes de 
quart d’ESO, que gaudiran d’un 
primer termini del 17 al 23 de 
maig. Segons el conseller, tots 
els alumnes de quart d’ESO tin-
dran plaça en la família que es-
cullin. El que es persegueix, 
amb això, és combatre, l’aban-
donament escolar. Un cop fi-
nalitzat aquest període, la resta 
de persones que vulguin cursar 
qualsevol estudi relacionat amb 
l’FP podran fer la preinscripció, 
entre el 25 i el 31 de maig.

Pel que respecta als grups, hi 
ha un creixement net de 276, un 
137% respecte al curs vinent. 
Cambray va explicar que el 
creixement es dona principal-
ment en grau mitjà, amb 128 
nous grups, mentre que n’hi ha 
51 superiors nous i 33 de pro-
grames de formació i inserció 
(PFI). En total, segons el con-
seller d’Educació, 5.318 grups, 
1.044 centres d’FP i 13.400 for-
madors i experts, amb un incre-
ment de 1.022 professors.

També va assegurar que s’han 
incrementat les places en els tí-
tols de Sistemes microinformà-
tics i xarxes i de Cures auxiliars 
d’infermeria, els dos cicles que 

l’any passat van tenir molta més 
demanda que places oferides.

Els dos consellers van pre-
sentar un nou model d’FP inte-
grat que inclou tant l’FP inicial 
com l’FP per a l’ocupació. Així, 
s’engloben des dels cursos d’es-
pecialitzacions a l’acreditació 
parcial de competència, inclo-
ent-hi els títols d’FP, els certifi -
cats professionals i els certifi-
cats de competència.

Necessitats del mercat
Cambray i Torrent van ressaltar 
que per primera vegada s’ha pla-
nifi cat l’oferta d’acord amb les 
necessitats del mercat de treball 
i del futur social i s’han tingut en 
compte tots els agents del sis-
tema. També s’ha potenciat l’ori-
entació amb l’objectiu que oferta 
i demanda arribin a un equilibri. 
Una de les recomanacions és que 
els alumnes es prescriguin de fi ns 
a 10 opcions, per evitar quedar-se 
sense plaça.

Pel que fa a la formació del 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC), hi ha un increment 
del 216% de places en l’àmbit 
dels serveis socioculturals i a 
la comunitat respecte a ofertes 
anteriors i d’un 46% pel que fa a 
places per a persones en situa-
ció de vulnerabilitat.

Torrent va apuntar que el 
propòsit és que tothom “tingui 
oberta la porta de l’FP els 365 di-
es de l’any” i que aquesta FP ha 
de ser “fl exible” per adaptar-se 
als canvis socials i mirant cap a 
les necessitats del futur. Quant 
a l’Institut Obert de Catalunya 
(IOC), el curs que ve oferirà un 
total de 21 cicles de formació 
professionals, dels quals 5 són 
de grau mitjà, 13 de grau supe-
rior i 3 cursos d’especialització 
en FP i també les modalitats de 
batxillerat.

Curs 2022-23. Els departaments 
d’Educació i d’Empresa van anunciar 
147.805 places per estudiar FP

El Govern oferta 
gairebé vuit mil 
places més per   
al curs vinent

Una recomanació   
és que els alumnes 
es prescriguin a fi ns 
a 10 opcions, per  
evitar quedar-se 
sense plaça

Cicles formatius de l’Institut 
de Terrassa

Una àmplia oferta en 
Formació Professional  de les 
famílies administrativa, 
electrònica, imatge personal, 
química, i tèxtil. 

Una gran part de la nostra 
oferta formativa és en 
modalitat DUAL. 

Disposem de la carta 
Erasmus+, que permet que 
cada Curs alguns dels nostres 
estudiants facin estades en 
empreses de la Unió Europea. 

Formem part de les xarxes 
d’emprenedoria i d’innovació
en Formació Professional. 

Oferim el servei 
d’assessorament i 
reconeixement de 
l’experiència laboral. 

Ens relacionem amb més de 
900 empreses i la nostra Borsa 
de Treball telemàtica és molt 
activa. 

Cicles formatius de grau mitjà 

Gestió administrativa—DUAL 
Instal·lacions de telecomunicacions 
Estètica i bellesa 
Perruqueria i cosmètica capil·lar 
Planta química 
Operacions de laboratori 
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils—DUAL 
Confecció i moda—DUAL 

Cicles formatius de grau superior 

Administració i finances—DUAL 
Manteniment electrònic—DUAL 
Estètica integral i benestar 
Laboratori d’anàlisi i control de qualitat—DUAL 
Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics 
i afins—DUAL 
Química industrial—DUAL 
Disseny tècnic  en tèxtil i pell—DUAL 

Programa de formació i inserció: 

Auxiliar de confecció en tèxtil i pell 

Formació professional bàsica 

Auxiliar en Imatge personal: perruqueria i estètica

Visiteu la nostra web de Portes Obertes a 
insterrassa.cat
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Hi ha un creixement 
net de 276 grups, un 
137% respecte al 2021
/ ALBERTO TALLÓN

Sergi Estapé  /  @SergiEstape

L’oferta inicial de cara al curs 
vinent, segons va anunciar la 
passada setmana el Govern de 
la Generalitat de Catalunya, serà 
de 147.805 per a la formació pro-
fessional. Aquesta xifra suposarà 
un increment de 7.593 places res-
pecte a les que es van oferir l’any 
2021. Aquesta xifra, però, no inclou 
les convocatòries extraordinà-
ries de places que es van pro-
duir després de l’alta demanda 
de l’any passat.

Pel que fa als grups, des del 
Departament d’Educació s’ha 
informat que n’hi haurà 276 de 
nous. El conseller d’aquest ram 
Josep Gonzàlez-Cambray, i el 
d’Empresa, Roger Torrent, van 
presentar l’FPCAT365, que in-
clou tota la formació professio-
nal al llarg de la vida de mane-
ra integrada. En aquest sentit, hi 
ha 242.000 places de formació 
contínua, més del doble de les 
120.000 del curs passat. A més, 
hi ha 23.568 de certifi cats, el que 
suposa 12.427 més.

Hi ha canvis en la preinscrip-
ció de l’FP i, el més rellevant és 
la priorització dels alumnes de 
quart d’ESO, que gaudiran d’un 
primer termini del 17 al 23 de 
maig. Segons el conseller, tots 
els alumnes de quart d’ESO tin-
dran plaça en la família que es-
cullin. El que es persegueix, 
amb això, és combatre, l’aban-
donament escolar. Un cop fi-
nalitzat aquest període, la resta 
de persones que vulguin cursar 
qualsevol estudi relacionat amb 
l’FP podran fer la preinscripció, 
entre el 25 i el 31 de maig.

Pel que respecta als grups, hi 
ha un creixement net de 276, un 
137% respecte al curs vinent. 
Cambray va explicar que el 
creixement es dona principal-
ment en grau mitjà, amb 128 
nous grups, mentre que n’hi ha 
51 superiors nous i 33 de pro-
grames de formació i inserció 
(PFI). En total, segons el con-
seller d’Educació, 5.318 grups, 
1.044 centres d’FP i 13.400 for-
madors i experts, amb un incre-
ment de 1.022 professors.

També va assegurar que s’han 
incrementat les places en els tí-
tols de Sistemes microinformà-
tics i xarxes i de Cures auxiliars 
d’infermeria, els dos cicles que 

l’any passat van tenir molta més 
demanda que places oferides.

Els dos consellers van pre-
sentar un nou model d’FP inte-
grat que inclou tant l’FP inicial 
com l’FP per a l’ocupació. Així, 
s’engloben des dels cursos d’es-
pecialitzacions a l’acreditació 
parcial de competència, inclo-
ent-hi els títols d’FP, els certifi -
cats professionals i els certifi-
cats de competència.

Necessitats del mercat
Cambray i Torrent van ressaltar 
que per primera vegada s’ha pla-
nifi cat l’oferta d’acord amb les 
necessitats del mercat de treball 
i del futur social i s’han tingut en 
compte tots els agents del sis-
tema. També s’ha potenciat l’ori-
entació amb l’objectiu que oferta 
i demanda arribin a un equilibri. 
Una de les recomanacions és que 
els alumnes es prescriguin de fi ns 
a 10 opcions, per evitar quedar-se 
sense plaça.

Pel que fa a la formació del 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC), hi ha un increment 
del 216% de places en l’àmbit 
dels serveis socioculturals i a 
la comunitat respecte a ofertes 
anteriors i d’un 46% pel que fa a 
places per a persones en situa-
ció de vulnerabilitat.

Torrent va apuntar que el 
propòsit és que tothom “tingui 
oberta la porta de l’FP els 365 di-
es de l’any” i que aquesta FP ha 
de ser “fl exible” per adaptar-se 
als canvis socials i mirant cap a 
les necessitats del futur. Quant 
a l’Institut Obert de Catalunya 
(IOC), el curs que ve oferirà un 
total de 21 cicles de formació 
professionals, dels quals 5 són 
de grau mitjà, 13 de grau supe-
rior i 3 cursos d’especialització 
en FP i també les modalitats de 
batxillerat.

Curs 2022-23. Els departaments 
d’Educació i d’Empresa van anunciar 
147.805 places per estudiar FP

El Govern oferta 
gairebé vuit mil 
places més per   
al curs vinent

Una recomanació   
és que els alumnes 
es prescriguin a fi ns 
a 10 opcions, per  
evitar quedar-se 
sense plaça

Cicles formatius de l’Institut 
de Terrassa

Una àmplia oferta en 
Formació Professional  de les 
famílies administrativa, 
electrònica, imatge personal, 
química, i tèxtil. 

Una gran part de la nostra 
oferta formativa és en 
modalitat DUAL. 

Disposem de la carta 
Erasmus+, que permet que 
cada Curs alguns dels nostres 
estudiants facin estades en 
empreses de la Unió Europea. 

Formem part de les xarxes 
d’emprenedoria i d’innovació
en Formació Professional. 

Oferim el servei 
d’assessorament i 
reconeixement de 
l’experiència laboral. 

Ens relacionem amb més de 
900 empreses i la nostra Borsa 
de Treball telemàtica és molt 
activa. 

Cicles formatius de grau mitjà 

Gestió administrativa—DUAL 
Instal·lacions de telecomunicacions 
Estètica i bellesa 
Perruqueria i cosmètica capil·lar 
Planta química 
Operacions de laboratori 
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils—DUAL 
Confecció i moda—DUAL 

Cicles formatius de grau superior 

Administració i finances—DUAL 
Manteniment electrònic—DUAL 
Estètica integral i benestar 
Laboratori d’anàlisi i control de qualitat—DUAL 
Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics 
i afins—DUAL 
Química industrial—DUAL 
Disseny tècnic  en tèxtil i pell—DUAL 

Programa de formació i inserció: 

Auxiliar de confecció en tèxtil i pell 

Formació professional bàsica 

Auxiliar en Imatge personal: perruqueria i estètica

Visiteu la nostra web de Portes Obertes a 
insterrassa.cat
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Plantejar-se una educació a tra-
vés de tota la llista de possibilitats 
que ofereix la formació professio-
nal no és cap mala idea. Els alum-
nes que arriben a l’hora de decan-
tar-se cap a una via o l’altra, pel que 
fa als seus estudis, tenen davant 
seu una àmplia varietat d’opcions 
que poden suposar el camí defi ni-
tiu cap al seu futur laboral. No tot-
hom vol afrontar estudis universi-
taris i les alternatives que proposa 
aquest cicle educatiu són llamine-
res en molts sentits.

En una societat en la qual, cada 
vegada més, l’especialització té 
el semàfor de preferència, apos-
tar per la formació professional 
pot ser la solució en molta part de 
l’alumnat que no veu clares les al-
tres possibilitats per continuar els 
seus estudis.

Hi ha una sèrie d’avantatges 
que s’han de saber. Amb una for-
mació com aquesta, per exemple, 
la persona té més possibilitats 
d’accedir abans al mercat labo-
ral. D’entrada, són uns estudis 
de menys durada que no pas una 
carrera universitària i, per tant, es 
pot començar abans a buscar una 
feina.

La formació pràctica és també 
un factor molt signifi catiu. Mol-
ta teòrica, a vegades, no és sig-
ne de millor preparació i l’aplica-
ció dels coneixements també és 
una eina molt útil de cara al futur 
i poder desenvolupar molt millor 
una feina concreta. La metodolo-
gia de la formació professional, 
prioritza l’experiència com a ins-
trument peremptori per tal d’ad-
quirir noves competències, ha-
bilitats i destreses concretes de 
cada sector.

També s’ha d’anotar a la ban-
da dels benefi cis la circumstàn-
cia de la programació de la for-
mació professional que integra 
un pla d’aprenentatge basat en 
convenis de pràctiques en coŀ la-
boració amb empreses. Són pràc-
tiques que aporten punts positius 
als currículums dels alumnes, ja 
que un mòdul de formació pro-
fessional inclou teoria i pràctica 
amb regularitat.

És remarcable també el fet 
que a la formació professional, 
l’alumnat tria l’especialitat que 
més l’atrau i, d’aquesta manera, té 
molt clar l’horitzó de les possibles 
sortides laborals de l’opció que ha 

considerat com la seva més adi-
ent. La formació professional, en 
molts casos, ha permès a estudi-
ants amb formació universitària 
actualitzar-se o reinventar-se en 
un moment de crisi. Cal recordar, 
però, que des de la formació pro-
fessional superior es pot accedir 
a la universitat.

Diferents especialitats es van 
incorporant al programa de la for-
mació professional, el que fa que 
sigui més fàcil encertar per part 
de l’estudiant. A més, la formació 
és contínua i sense límits, el que 
possibilita escalar fi ns a arribar a 
estudis molt més superiors. Des 
de la formació bàsica es pot ac-
cedir als estudis mitjans i, a par-
tir d’aquí, als superiors. Aquests, 
com ja s’ha esmentat, obren la 
porta a l’opció d’estudiar un grau 
universitari.

El calendari
La preinscripció dels alumnes en 
un cicle de formació professional 
té dates i característiques pròpies 
i és imprescindible tenir presents 
alguns factors. Per exemple, el pro-
cés de preinscripció escolar s’ini-
cia a aquestes dates del mes d’abril 
i acaba quan es formalitza la matrí-
cula, que és a principis del mes de 
setembre.

La principal novetat pel que fa 
a la preinscripció de grau mitjà 
d’enguany és que hi ha dos termi-
nis diferents, un per l’alumnat que 
continua el seu periple formatiu i 
un segon termini destinat a la res-
ta de l’alumnat.

És rellevant saber que els cen-
tres tenen un nombre limitat de 
places i, per tant, cal afinar en 
molts sentits, en el de triar el que 
realment interessa a l’alumne i 
seguir el procés de manera acu-
rada, per evitar sorpreses de dar-
rera hora. És molt probable que 
alguns centres tinguin una de-
manda d’inscripcions superior 
al nombre de matrícules que po-
den oferir i, per aquest motiu, és 
aconsellable estar ben informat 
de la llista de cicles amb l’oferta 
i el detall del nombre de soŀ lici-
tuds admeses que participen en 
el procés.

Cicles més soŀ licitats
Els cicles de formació professional 
de grau mitjà més soŀ licitats a Cata-
lunya per aquest curs 2021-2022 van 
ser Cures Auxiliars d’Infermeria, 
seguit de Sistemes Microinformà-
tics i Xarxes, Gestió Administra-
tiva, Guia en el Medi Natural i de 
Temps de Lleure i Electromecànica 
de Vehicles Automòbils. Curiosa-
ment, els tres primers llocs van ser 
els mateixos que un any abans, en 
el curs 2020-2021.

Pel que fa als de grau superi-
or, els més demanats l’any passat 
van ser Administració i Finances, 
Educació Infantil, Integració So-
cial, Laboratori Clínic i Biomèdic 
i, en cinquè lloc, va ser Ensenya-
ment i Animació Socioesporti-
va. Lleugerament diferent si es 
compara amb les preferències 
del curs 2020-2021, amb Integra-
ció Social en el primer lloc, seguit 
d’Administració i Finances i Edu-
cació Infantil.

La titulació que s’obté quan fi -
nalitza un cicle formatiu de grau 
mitjà és la de tècnic o tècnica del 
perfi l professional corresponent, 
que permet l’accés al món labo-
ral, a altres cicles de grau mitjà o 
als cicles de grau superior. En cas 
de cursar un cicle superior, la titu-
lació és la mateixa, afegint la pa-
raula “superior” després de tècnic 
o tècnica.

A partir de la superació de ca-
da grau, mitjà o superior, s’obre 
tot un ventall de possibilitats per 
continuar la formació o, també, 
per entrar de ple en el món labo-
ral amb una especialització que 
s’haurà farcit de pràctiques i un 
aprenentatge molt més directe i 
concís de cara al futur.

Hi ha dos terminis 
diferents respecte 
a la preinscripció de 
grau mitjà / ALBERTO 

TALLÓN

La formació és 
contínua, fet que 
possibilita escalar 
fi ns a arribar a 
estudis molt més 
superiors

Sergi Estapé

El reconeixement de les com-
petències professionals adqui-
rides per experiència laboral o 
formació no formal és un procés 
que possibilita l’acreditació de 
forma ofi cial a una persona de 
les seves competències profes-
sionals. S’atorga després d’una 
avaluació i permet a la persona 
que la seva experiència labo-
ral s’ofi cialitzi.

Les finalitats del procedi-
ment de demostració i acre-
ditació són vàries, com de-
mostrar les competències 
professionals de les perso-
nes, que s’han adquirit amb 
l’experiència laboral i d’altres 
vies no formals de formació, a 
través de procediments i me-
todologies comunes que ga-
ranteixin la seva validesa, fi-
abilitat, objectivitat i rigor 
tècnic.

Es tracta, doncs, d’acreditar 
ofi cialment les competències 
professionals i, d’aquesta ma-
nera, facilitar la inserció i la in-
tegració laboral i promoure la 
progressió personal i professi-
onal. És una bona eina de cara 
al futur laboral.

Obtenir un certifi cat
D’aquesta manera, es facilita 
a les persones l’aprenentatge 
al llarg de la vida i l’increment 
d’una acreditació parcial acu-
mulable, amb la fi nalitat de com-
pletar la formació, amb l’opció 
de poder obtenir el títol de for-
mació professional o bé del cer-
tifi cat de professionalitat cor-
responent.

La fi nalitat també és fer vi-
sibles les competències de la 
persona i fer valdre la seva ex-
periència i també fomentar la 
mobilitat al mercat de treball, 
tant en l’àmbit nacional com 
en l’europeu.

Competències

Acreditar la 
vida laboral 
de forma 
més ofi cial
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Plantejar-se una educació a tra-
vés de tota la llista de possibilitats 
que ofereix la formació professio-
nal no és cap mala idea. Els alum-
nes que arriben a l’hora de decan-
tar-se cap a una via o l’altra, pel que 
fa als seus estudis, tenen davant 
seu una àmplia varietat d’opcions 
que poden suposar el camí defi ni-
tiu cap al seu futur laboral. No tot-
hom vol afrontar estudis universi-
taris i les alternatives que proposa 
aquest cicle educatiu són llamine-
res en molts sentits.

En una societat en la qual, cada 
vegada més, l’especialització té 
el semàfor de preferència, apos-
tar per la formació professional 
pot ser la solució en molta part de 
l’alumnat que no veu clares les al-
tres possibilitats per continuar els 
seus estudis.

Hi ha una sèrie d’avantatges 
que s’han de saber. Amb una for-
mació com aquesta, per exemple, 
la persona té més possibilitats 
d’accedir abans al mercat labo-
ral. D’entrada, són uns estudis 
de menys durada que no pas una 
carrera universitària i, per tant, es 
pot començar abans a buscar una 
feina.

La formació pràctica és també 
un factor molt signifi catiu. Mol-
ta teòrica, a vegades, no és sig-
ne de millor preparació i l’aplica-
ció dels coneixements també és 
una eina molt útil de cara al futur 
i poder desenvolupar molt millor 
una feina concreta. La metodolo-
gia de la formació professional, 
prioritza l’experiència com a ins-
trument peremptori per tal d’ad-
quirir noves competències, ha-
bilitats i destreses concretes de 
cada sector.

També s’ha d’anotar a la ban-
da dels benefi cis la circumstàn-
cia de la programació de la for-
mació professional que integra 
un pla d’aprenentatge basat en 
convenis de pràctiques en coŀ la-
boració amb empreses. Són pràc-
tiques que aporten punts positius 
als currículums dels alumnes, ja 
que un mòdul de formació pro-
fessional inclou teoria i pràctica 
amb regularitat.

És remarcable també el fet 
que a la formació professional, 
l’alumnat tria l’especialitat que 
més l’atrau i, d’aquesta manera, té 
molt clar l’horitzó de les possibles 
sortides laborals de l’opció que ha 

considerat com la seva més adi-
ent. La formació professional, en 
molts casos, ha permès a estudi-
ants amb formació universitària 
actualitzar-se o reinventar-se en 
un moment de crisi. Cal recordar, 
però, que des de la formació pro-
fessional superior es pot accedir 
a la universitat.

Diferents especialitats es van 
incorporant al programa de la for-
mació professional, el que fa que 
sigui més fàcil encertar per part 
de l’estudiant. A més, la formació 
és contínua i sense límits, el que 
possibilita escalar fi ns a arribar a 
estudis molt més superiors. Des 
de la formació bàsica es pot ac-
cedir als estudis mitjans i, a par-
tir d’aquí, als superiors. Aquests, 
com ja s’ha esmentat, obren la 
porta a l’opció d’estudiar un grau 
universitari.

El calendari
La preinscripció dels alumnes en 
un cicle de formació professional 
té dates i característiques pròpies 
i és imprescindible tenir presents 
alguns factors. Per exemple, el pro-
cés de preinscripció escolar s’ini-
cia a aquestes dates del mes d’abril 
i acaba quan es formalitza la matrí-
cula, que és a principis del mes de 
setembre.

La principal novetat pel que fa 
a la preinscripció de grau mitjà 
d’enguany és que hi ha dos termi-
nis diferents, un per l’alumnat que 
continua el seu periple formatiu i 
un segon termini destinat a la res-
ta de l’alumnat.

És rellevant saber que els cen-
tres tenen un nombre limitat de 
places i, per tant, cal afinar en 
molts sentits, en el de triar el que 
realment interessa a l’alumne i 
seguir el procés de manera acu-
rada, per evitar sorpreses de dar-
rera hora. És molt probable que 
alguns centres tinguin una de-
manda d’inscripcions superior 
al nombre de matrícules que po-
den oferir i, per aquest motiu, és 
aconsellable estar ben informat 
de la llista de cicles amb l’oferta 
i el detall del nombre de soŀ lici-
tuds admeses que participen en 
el procés.

Cicles més soŀ licitats
Els cicles de formació professional 
de grau mitjà més soŀ licitats a Cata-
lunya per aquest curs 2021-2022 van 
ser Cures Auxiliars d’Infermeria, 
seguit de Sistemes Microinformà-
tics i Xarxes, Gestió Administra-
tiva, Guia en el Medi Natural i de 
Temps de Lleure i Electromecànica 
de Vehicles Automòbils. Curiosa-
ment, els tres primers llocs van ser 
els mateixos que un any abans, en 
el curs 2020-2021.

Pel que fa als de grau superi-
or, els més demanats l’any passat 
van ser Administració i Finances, 
Educació Infantil, Integració So-
cial, Laboratori Clínic i Biomèdic 
i, en cinquè lloc, va ser Ensenya-
ment i Animació Socioesporti-
va. Lleugerament diferent si es 
compara amb les preferències 
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de cursar un cicle superior, la titu-
lació és la mateixa, afegint la pa-
raula “superior” després de tècnic 
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grau mitjà / ALBERTO 

TALLÓN

La formació és 
contínua, fet que 
possibilita escalar 
fi ns a arribar a 
estudis molt més 
superiors

Sergi Estapé

El reconeixement de les com-
petències professionals adqui-
rides per experiència laboral o 
formació no formal és un procés 
que possibilita l’acreditació de 
forma ofi cial a una persona de 
les seves competències profes-
sionals. S’atorga després d’una 
avaluació i permet a la persona 
que la seva experiència labo-
ral s’ofi cialitzi.

Les finalitats del procedi-
ment de demostració i acre-
ditació són vàries, com de-
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al llarg de la vida i l’increment 
d’una acreditació parcial acu-
mulable, amb la fi nalitat de com-
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de poder obtenir el títol de for-
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responent.
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Competències

Acreditar la 
vida laboral 
de forma 
més ofi cial
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El sistema educatiu no detecta ni la meitat
dels infants amb trastorns d'aprenentatge -
El Diari de l'Educació
En una mostra de 7.180 alumnes de 5 a 17 anys de 28 centres educatius catalans, repartits per
set comarques, un total de 1.249 alumnes (18,3%) van ser identificats com a casos en els quals
es donaven els criteris d’almenys un trastorn del neurodesenvolupament, subdividits en
discapacitat intel·lectual, dèficit d’atenció i hiperactivitat, autisme o desordres específics
d’aprenentatge. En canvi, només 423 d’aquests alumnes (6,19% ) tenien un diagnòstic clar
abans de la prova, la qual cosa demostraria que el sistema educatiu encara té molta feina a fer
en matèria de detecció, ja que, d’acord amb la mostra, el 66% dels alumnes amb trastorns no
havien estat diagnosticats.

Aquestes dades surten d’un estudi realitzat per un equip de psiquiatres i psicòlegs dels
Hospitals Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu, liderats pels doctors Miquel Casas i Rosa Bosch,
un extracte del qual s’acaba de publicar a la revista científica Psychological Medicine amb el títol
Neurodevelopmental disorders among Spanish school-age children: prevalence and
sociodemographic correlates. En l’estudi s’explica totes les passes que va fer l’equip per
garbellar la mostra, a partir d’informació proporcionada per famílies i professors, així com de
tests realitzats pels mateixos alumnes, i finalment d’entrevistes als més de dos mil alumnes que
potencialment es va considerar que podien presentar algun trastorn.

L’estudi identifica la prevalença de cadascun d’aquests trastorns entre l’alumnat, que a grans
trets coincideix amb les prevalences de cadascuna d’aquestes categories que s’han trobat en
altres estudis internacional. I també descriu el biaix de gènere i social que hi ha en la detecció.
D’acord amb els investigadors, les dones estan infradetectades, i ho estan també els alumnes
en general que viuen en el medi rural, els que pertanyen a una ètnia no blanca, els que
provenen de famílies amb pocs recursos i els que provenen de famílies amb un baix nivell
educatiu. D’altra banda, la detecció s’apropa més a la prevalença real en els centres privats que
en els públics.

Amb tot, cal recordar que l’estudi (que forma part d’un estudi més gran, encara en marxa, sobre
salut mental i escola) treballa amb dades que comprenen el periode 2011-2018, i que en l’últim
any el Departament d’Educació ha anunciat diverses mesures per millorar la detecció de
problemes d’aprenentatge dels infants abans de la seva entrada en el sistema educatiu. En
l’últim informe del Síndic de Greuges sobre l’evolució del Pacte contra la Segregació Escolar
també es posava l’èmfasi en la necessitat de millorar aquests mètodes de detecció.

Associació Catalana de Dislèxia

Al respecte, l’Associació Catalana de Dislèxia (ACD) demana una metodologia de detecció
primerenca dels trastorns d’aprenentatge. Segons explica la seva directora, Neus Buisán, en
aquest estudi queda clar que la prevalença dels desordres específics de l’aprenentatge
(categoria que inclou la dislèxia) és del 10%, “però la informació que hem rebut del Consell
superior d’Avaluació del Sistema Educatiu referent a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge a
les proves de competències bàsiques del curs 2020-21 és d’un 3,4% a 6è de primària i un 2,9%
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a 4t d’ESO, i per tant és evident que la detecció i cribratge dels alumnes amb dificultats a les
escoles de Catalunya està lluny de ser eficaç”.

L’ACD celebra aquest divendres 22 d’abril el seu 30è aniversari, si bé la celebració tindrà lloc el
7 de maig, en una nova jornada sobre dislèxia a Catalunya (la 13a!) en la qual participaran,
entre altres, els doctors Bosch i Casas. Aquesta jornada, comenta Buisan, “ha de servir per
seguir reflexionant sobre la situació actual, ja que la dislèxia i els altres trastorns específics
d’aprenentatge són la causa que molts nens i nenes no aconsegueixin, de la mateixa manera
que els seus companys, les competències escolars que se’ls demana i a les que tenen dret, la
qual cosa pot tenir importants conseqüències en el seu desenvolupament emocional i social”.

A la jornada també hi participaràn altres especialistes com Anna Gatell, presidenta de la
Societat Catalana de Pediatria; Anna Sans, neuropediatra especialista en dislèxia; i Sergi Grau,
confundador de NeurekaLAB, un sistema digital per la detecció i intervenció de la discalcúlia.
Tots ells, explica Buisán, fa anys col·laboren amb l’ACD en sistemes de detecció de la dislèxia i
la discalcúlia, així com en la lluita contra els tractaments sense base científica.

Per la directora de l’ACD, “cal que les administracions educatives creïn l’entorn favorable perquè
a totes les escoles, mestres i professors tinguin la formació i les condicions necessàries per
poder acompanyar de manera adequada a tot l’alumnat”, seguint els criteris establerts en el
decret 150/2017, d’escola inclusiva, i en el cas dels alumnes dislèctics també la resolució
ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb trastorns de
l’aprenentatge. “Pels alumnes dislèctics, el rendiment depèn de la qualitat del suport, i la qualitat
del suport depèn de que els educadors estiguin preparats per fer front a la dislèxia. El
desenvolupament de l’expertesa dels mestres és essencial per oferir plans d’educació
individuals per a cada alumne dislèctic”, afegeix.

Buisán també recorda que el Síndic de Greuges va resoldre el novembre de 2018 que “la
diagnosi i el tractament de la dislèxia es fa moltes vegades des de l’àmbit privat en el cas de les
famílies que disposen de prou mitjans econòmics i que tenen la capacitat de poder accedir a
aquest suport de professionals especialistes”. Aquesta realitat, afirma, “vulnera els principis
d’equitat i igualtat d’oportunitats, més encara si tenim en compte que els alumnes afectats per
trastorns específics d’aprenentatge no poden accedir a les beques MEC, de les que, de manera
incomprensible, estan exclosos. Aquesta situació deixa sense la més mínima protecció als nens
i nenes de famílies que no disposen dels recursos econòmics necessaris per accedir a
diagnòstics i tractaments privats, la conseqüència és fer més vulnerables als infants
vulnerables”.
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Las novedades de una Ley de FP que aspira
a bajar el paro juvenil español, del 30,6 %
Este jueves entra en vigor la Ley de Formación Profesional que pretende reducir la tasa de
desempleo juvenil en España, una de las más altas de Europa, y facilitar la acreditación de
competencias para aquellos trabajadores sin titulación.

El año 2021 cerró con una tasa de paro juvenil del 30,69 %, casi 10 puntos menos que el año
anterior, pero todavía muy por encima de las cifras de la OCDE y la UE (11,1 % y 14 %
respectivamente).

Ante estas cifras, el Ministerio que dirige Pilar Alegría aprobó el pasado año la Ley Orgánica de
Ordenación e Integración de la Formación Profesional en un intento de reducir estos niveles
siguiendo un modelo similar al alemán con un enfoque práctico como el sistema dual que tan
buenos resultados ha cosechado.

Sin embargo, las particularidades del tejido empresarial español –con mucha micropyme–
dificulta la aplicación de esta Ley. Educación asegura que los distintos subprocesos se
podrán realizar en diferentes empresas, pero será el tiempo el encargado de demostrar las
carencias de este texto que de momento deja más incógnitas de las deseadas.

Esta norma unifica el sistema de alumnado y formación para desempleados, introduciendo cinco
grados ascendentes que agrupan toda la oferta educativa. Así, la estructura integra desde
formación muy básica –de 30 a 50 horas–, hasta másteres y títulos de especialista –hasta 800
horas–.

Los nuevos grados de la FP

Grado A. Acreditación Parcial de Competencias
Grado B. Certificado de Competencia Profesional (a través de una formación específica o
convalidando varios títulos de Grado A)
Grado C. Certificado Profesional (equiparable a varios módulos profesionales)
Grado D. Ciclos Formativos (Grados Básicos, Grados Medios y Grados Superiores)
Grado E. Cursos de especialización (título de especialista y Máster para FP)

Con la nueva Ley se agilizarán los trámites para la convalidación de asignaturas entre la FP y la
Universidad con el fin de crear un ecosistema que equipare los grados D y E con los estudios
universitarios, facilitando la continuidad en los estudios.

Asimismo, esta Ley contempla el acompañamiento durante la formación a través de
profesionales que orientarán a los alumnos para continuar o retomar los estudios.

Sistema dual

Otro de las grandes novedades es la obligatoriedad del sistema dual a través del sistema
general y avanzado. El objetivo es que las empresas se involucren un poco más en la formación
de los alumnos.
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FP Dual General. Similar al modelo actual, tendrá entre un 25 y un 35 % de la duración del
módulo en prácticas remuneradas y la empresa asumirá hasta un 20 % de los contenidos
de los módulos.

FP Dual Avanzada. Aumenta el porcentaje de horas de prácticas, entre un 35 y un 50 %, y
la empresa asumirá el 40 % de los módulos.

Más de 5.000 millones de euros

Para impulsar la nueva Ley, el Gobierno destinará 5.474 millones de euros durante un periodo
de cuatro años, de los cuales 1.550 proceden de los fondos europeos.
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tiva a finals del mes passat i so-
bre el qual, podien presentar les 
aportacions que es considerin 
oportunes i que poden servir per 
acabar de confi gurar aquest nou 
batxillerat que, com passa en les 
altres etapes educatives, es basarà 
en l’aprenentatge competencial.

Canvis necessaris
El batxillerat actual és de l’any 2008 
i es fan necessaris uns canvis que, 
des del Departament d’Educació, es 
considera que han d’anar de bracet 
de la metodologia que han experi-
mentat els alumnes fi ns a arribar 
a aquesta etapa. Per aquest motiu, 
aquest batxillerat serà competencial 
i els estudiants podran aplicar els 
seus coneixements en el dia a dia.

També es busca una fl exibilitza-
ció d’aquesta etapa i s’intenta evi-
tar l’abandonament. Cal recordar 
que dels més de 49.000 alumnes 
de primer de batxillerat del curs 
anterior, sobre uns 10.000 no van 
passar a segon. En aquest cas, se 
sap que més de 3.000 van repe-
tir curs, i més de 3.700 perquè van 
canviar a l’FP mentre que no es 
pot quantifi car ni conèixer el pas 
que van fer els gairebé 3.000 res-
tants.

Un altre dels objectius per part 
de l’administració amb aquests 
canvis és establir una etapa molt 
més oberta, amb novetats com 
aplicar més matèries optatives, 
com per exemple, en els idiomes. 
En aquest sentit, una de les apor-
tacions que s’han ideat per aquest 
nou batxillerat és el fet que les se-
ves modalitats poden experi-
mentar alguns canvis. En prin-
cipi, aquestes branques serien 
l’artística, la científica, la huma-
nística, la tecnològica i la de cièn-
cies socials, i s’estudia fermament 
la possibilitat d’incloure’n una de 
nova, que s’anomenaria batxille-
rat general, que aniria destinat a 
l’alumnat interessat a desenvo-
lupar diferents capacitats cien-
tífi coculturals, per perfi lar el seu 
itinerari formatiu personal i pro-
fessional.

L’especialitat artística, per la 
seva banda, es pot dividir en du-
es branques diferents, per un can-
tó la que s’anomenaria Arts plàs-
tiques, imatge i disseny, per a 
estudiants interessats en les arts 
marcades per la sensibilitat, l’ex-
pressió i la creativitat, amb inquie-
tuds pel món audiovisual, les arts 
gràfi ques, el disseny, el patronat-
ge, els mitjans de comunicació i la 
publicitat.

Música i arts escèniques
L’altre seria el batxillerat en Música 
i arts escèniques, pensat per a les 
persones que prefereixin estudiar 
les arts caracteritzades per la sen-
sibilitat, l’expressió i la creativitat i 
amb inquietuds entorn de les arts 
escèniques, la producció i la ges-
tió d’empreses del sector cultural. 
Pel que fa al batxillerat de Cièn-
cies i tecnologia, és el que trien els 
alumnes interessats en les ciències 
experimentals, les matemàtiques, 
els estudis relacionats amb con-
tinguts científi cosanitaris i el món 

dels processos tecnològics i dels 
materials, instruments, aparells 
i màquines.

I el batxillerat de la branca 
d’Humanitats i ciències soci-
als és l’idoni per a l’alumnat 
amb inquietuds relacionades 
amb els estudis lingüístics i li-
teraris, la fi losofi a, les manifes-
tacions culturals, les ciències 
socials, jurídiques, polítiques i 

econòmiques, la gestió i admi-
nistració pública, la comuni-
cació, les relacions públiques, 
la publicitat, el turisme i altres 
serveis d’oci.

Hi ha una sèrie d’assigna-
tures, però, que són comunes 
en totes les modalitats de bat-
xillerats. Es tracta de Llengua 
Catalana i Literatura, Llengua 
Castellana i Literatura, Llen-
gües Estrangeres, Educació 
Física i Filosofi a, que s’estudi-
en en els dos cursos, primer i 
segon, i Història i Història de 
la Filosofi a, que només es cur-
sen a segon de batxillerat. Ca-
da branca de batxillerat, per la 
seva banda, té les seves assig-
natures o matèries obligades. 
Per exemple, a Arts plàstiques, 
imatge i disseny, aquestes ma-
tèries són Dibuix Artístic I i II, 
mentre que a Música i arts es-
cèniques, les assignatures 
obligades són Anàlisi Musical 
I i II o Arts Escèniques I i II.

El batxillerat específi c d’art es pot dividir en dues branques diferents

Un altre dels
objectius és establir
una etapa molt
més oberta, amb
novetats com més
matèries optatives

Accés a la universitat

Previsibles 
variacions
en les PAU
Els canvis previsibles en la 
confi guració del batxillerat 
també promouran variaci-
ons pel que fa a les proves 
d’accés a la universitat, les 
que es coneixen com les 
PAU. Si fi ns ara, en general, 
aquesta prova es basava 
en els coneixements més 
tradicionals i memorístics, 
la intenció és convertir-les 
en unes proves molt més 
competencials. Les nove-
tats es podrien començar 
a aplicar en els següents 
anys i, aquest curs, enca-
ra es mantindran amb el 
format dels últims anys. El 
passat mes de febrer era el 
moment de fer una mena 
de prematrícula per a les 
PAU d’enguany. El calen-
dari continuarà amb el ter-
mini per fer la matrícula de 
la selectivitat 2022, que 
també hauran de fer els 
alumnes de cicles de for-
mació de grau superior, en-
tre les dates del 16 al 31 de 
maig. Pels que hagin cursat 
el batxillerat en anys ante-
riors o procedents de fora 
de Catalunya el procés de 
matriculació per a les PAU 
serà del 2 al 12 de maig. La 
convocatòria ordinària de 
les proves s’ha previst per 
als dies 14, 15 i 16 de juny, 
mentre que la convocatò-
ria extraordinària de la se-
lectivitat d’aquest any es 
farà els dies 6, 7 i 8 de se-
tembre. Enguany, els exà-
mens tornaran a fer-se en 
tres dies i no en quatre per 
la pandèmia.
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Sovint, en altres ordres de la 
vida, es parla dels beneficis o 
els avantatges de gaudir d’una 
segona oportunitat. És evident en 
molts sectors i en diferents esca-
les siguin laborals o personal. En 
qüestions educatives, també hi 
ha segones oportunitats i, de fet, 
a fi nals del passat mes de març va 
començar a la ciutat el projecte 
de l’Escola de Noves Oportuni-
tats Educatives (ENOE), que neix 
per donar resposta a una part del 
projecte de Terrassa com a Ciu-
tat Educadora.

L a  i n te n c i ó  p r i m o rd i a l 
d’aquest programa és la de po-

der comptar amb un àmbit de 
noves oportunitats que garan-
teixin un sistema educatiu just 
i equitatiu capaç de comba-
tre l’exclusió educativa, el fra-
càs i l’abandonament escolar. 
Es tracta, doncs, d’aportar nous 
reptes a les persones que acce-
deixen a aquest programa que 
compta amb unes places limi-
tades.

El projecte, que es divideix en 
dues fases o cursos, està desti-
nat a joves d’edats compreses 
entre els 16 i els 21 anys i es de-
senvolupa a l’Espai Bit de la Ma-
sia de Ca n’Anglada en el seu pri-

Noves oportunitats. Un projecte 
destinat a alumnes sense projecte 
educatiu ni laboral, en dos cursos

La garantia d’un 
sistema educatiu 
just i equitatiu

Vols treballar
en el món sanitari?

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
Documentació i Administració Sanitàries

el valor afegit de la formació al cfpsll
Professorat expert i professionalment actiu en l'àmbit de la Salut

Atenció personalitzada i acompanyament a l’estudiant
Utilització de tecnologia avançada

Possibilitat de compatibilitzar els estudis amb l’activitat laboral 
Pràctiques simulades
Estades pràctiques en centres sanitaris

formem persones,

guanyem futurs!persones,
futurs!persones,

C/ de la Riba, 90 | 08221 Terrassa | BARCELONA | T. 93 783 77 77

5% de descompte
si reserves la teva plaça

abans del 30 d'abril*
*Aplicable als dos cursos del CFGS.

Consulta altres descomptes.

Està destinat a joves 
en edats compreses 
entre els 16 i els 21 anys 
/ ALBERTO TALLÓN
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mer any i, posteriorment, depèn 
de les circumstàncies personals 
de cada persona de les que hi par-
ticipen. Hi ha uns requisits con-
crets que han de complir per po-
der accedir a l’ENOE.

“És un projecte innovador i és 
un recurs per a alumnes que, avui 
en dia, no tenen objectiu educa-
tiu ni laboral, que poden o no tenir 
l’ESO, que han de venir derivats 
d’un servei de referència, qualse-
vol de Terrassa que tingui contac-
te amb aquest jove”, ens explica 
Meritxell Garrigós, coordinado-
ra del servei. És un projecte a dos 
anys vista per cada alumne i és 
com “un acompanyament”.

Garrigós afegeix que en el pri-
mer curs “tenim a vint joves, en 
dos grups de deu”, en un horari de 
9 a 13.30 hores i fan diverses acti-
vitats”. Primer tot, diu, “el tema de 
coneixement personal, però, por-
tat des de Foment, des de Promo-
ció Econòmica, també tot el tema 
d’orientació i formació laboral” i 
altres apartats com aprenentat-
ge de serveis, esports i lliure edu-
catiu.

Tot plegat està basat en moltes 
tutories individuals i també gru-
pals i la idea és “formalitzar un 
itinerari per a cada alumne” en el 
mateix centre. El segon any, co-
menta Garrigós, “els alumnes es-
tan externalitzats, amb el recurs 

Els participants hi van 
accedir després d’un 
procés de selecció
/ ALBERTO TALLÓN

que necessiti cadascun d’ells”, 
segons la preparació o la pres-
sa que pugui tenir cada alumne. 
“A aquest segon any, l’acompa-
nyament és molt proper”, apunta 
Garrigós, que insisteix en la inno-
vació principal, que és “la tempo-
ralitat del projecte” i que dos anys 
és molt temps per poder estar 
pels alumnes i espera que “sigui 
un èxit”.

Aquest projecte està arrelat to-
talment a la regidoria d’Educa-
ció de l’Ajuntament de Terrassa, 
que és la que l’ha projectat i dis-
senyat, amb l’afany de donar una 
nova oportunitat a persones que 
necessiten certa orientació, tant 
en l’àmbit educatiu com laboral.

Continuar la formació
Al cap de dos anys, els alumnes 
“han d’estar fora de l’escola”, i amb 
un ventall de possibilitats de con-
tinuar la seva formació. “La idea 
és que passin un primer any amb 
moltes activitats diferents, i inten-
tar fer-los competencials”, asse-
gura Garrigós i recorda que “no es 
dona cap títol, es dona acompanya-
ment” i afegeix que “el segon curs 
és el que els possibilitarà seguir el 
seu camí formatiu i obtenir un títol, 
però ja fora de l’ENOE.

És una formació encara no re-
glada i la coordinadora del cen-
tre explica que “és postobligatò-

S’ha de mostrar 
interès pel projecte 
i comprendre i 
expressar-se amb 
correcció en català      
i en castellà

ria i no hi ha un decret llei encara 
que reguli quina classe de for-
mació s’ha de donar i s’està de-
batent”. Els inicis del primer curs 
es basen en l’autoconeixement, 
formació laboral, esports, apre-
nentatge de serveis i lleure edu-
catiu, amb activitats que no tenen 
al seu abast normalment. També 
s’han previst jornades de cinema, 
de bowling, excursions i activitats 
que “surten de les seves possibili-
tats”, manifesta Garrigós.

La tria, assenyala, es va fer a tra-
vés d’un procés de selecció, amb 
entrevistes individuals i, poste-
riorment, grupals. Es van fer en-
trevistes a 44 persones i es va tri-
ar-ne a vint. “Hi ha persones que 

després de la primera entrevista, 
no s’han interessat o altres que 
estaven en altres projectes de Fo-
ment i han decidit continuar”, po-
sa com a exemples.

L’objectiu, en definitiva, és 
atendre i oferir a joves en situa-
ció de vulnerabilitat, que estan a 
l’atur i sense qualificació la pos-
sibilitat de formar-se per, a curt 
o llarg termini, trobar una feina i, 
d’aquesta manera, poder superar 
les condicions de precarietat i po-
bresa en la qual estan involucrats.

Els joves que accedeixen a 
l’ENOE han de complir uns re-
quisits concrets, com el d’haver 
abandonat els estudis o estar-ne 
a punt sense haver-se graduat a 
l’ESO o tenir el graduat d’ESO, 
però que hagin deixat d’estudiar, 
estiguin a l’atur i no disposin de 
qualificació professional.

Com a condició inexorable, cal 
que aquests alumnes vinguin de-
rivats des d’algun servei de refe-
rència, com poden ser els Serveis 
Socials, el Servei de Joventut, Fo-
ment de Terrassa, el Servei d’Edu-
cació i l’Escola Municipal de per-
sones adultes La Llar, membres 
del Terrassa Orienta, INS o els 
Serveis de salut Mental. També 
han de mostrar interès a nivell 
personal pel projecte i que com-
prenguin i s’expressin amb cor-
recció en català i en castellà.

Dijous 21 d’abril del 2022
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n Jaume Sastre y otro activista 
han iniciado en Vic una huelga de 
hambre en defensa del catalán 
como lengua vehicular en las es-
cuelas de Cataluña. La protesta se 
alargará hasta el 28 de abril cuan-
do se prevé que el Parlament vote 
la modificación de la Ley de polí-
tica lingüística. «Hay que pasar a 
la acción. La sentencia del Tribu-
nal Supremo  (del 25%) ha sido la 
gota que ha colmado el vaso», 
subraya Sastre, que inicia la pro-
testa con Carles Furriols. 

En 2014, Sastre ya dejó de co-
mer durante 41 días contra la po-
lítica educativa de José Ramón 
Bauzá, expresidente del Govern, 
y ahora alerta de que la modifica-

ción de la ley catalana creará ju-
risprudencia en la Comunidad 
Valenciana y en Balears. Y hace  
un llamamiento a «desobedecer» 
y «hacer frente» a los jueces, a 
quienes acusa de ser los «culpa-
bles» del ataque a la lengua. 

Durante la huelga de hambre, 
los dos activistas se alojarán en el 
Consell Local por la República de 
Vic, desde donde esperan recibir 
visitas de personas que se sumen 
a la causa. Durante la presenta-
ción a los medios, los dos activis-
tas han denunciado los ataques 
de la justicia española contra el 
catalán y contra el movimiento in-
dependentista, y han hecho un 
llamamiento a la movilización y a 
«hacer frente» a estos ataques. 

Sastre ha acusado directamen-
te a los jueces como «culpables» y 
ha pedido que «primero pongan 
orden en su casa», en relación a 
las pocas sentencias que se hacen 
en catalán. En el caso de la Comu-
nidad Valenciana, ha dicho, solo 
hay un juzgado de los más de 300 
que lo hace. «Cómo se atreven a 
imponer un 25% de catalán (en las 
escuelas) si los jueces solo hacen 
un 7% de sentencias en catalán en 

Cataluña», se ha preguntado con 
indignación el docente balear, ac-
tualmente jubilado. Por eso ha 
hecho un llamamiento a «enfren-
tarse a los jueces, con nombres y 
apellidos, porque, si no, es acep-
tar la derrota», ha asegurado. 

La huelga de hambre se alarga-
rá hasta el 28 de abril cuando está 
previsto que el Parlament de Ca-
talunya  vote la modificación de la 
Ley de Política Lingüística.

Jaume Sastre, de 
nuevo en huelga  
de hambre por el 
catalán en la escuela
u El docente mallorquín ya ayunó en 2014 
durante 41 días por la política educativa de Bauzá
ACN. VIC

El 28 de abril el 
Parlament catalán  
vota la modificación de la  
Ley de Política Lingüística 
tras la sentencia del 25%

El mallorquín Jaume Sastre, activista y docente jubilado. M.MIELNIEZUK
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Dos activistes inicien una vaga de fam
contra el pacte sobre el català
Dos activistes han començat una vaga de fam per protestar contra la modificació de la Llei de
Política Lingüística. Es tracta de Carles Furriols i Jaume Sastre. El segon ja va fer una vaga
de fam l’any 2014 durant 41 dies per protestar contra la política educativa del llavors president
balear, José Ramon Bauzà, i reclamar un sistema educatiu en català a les Illes Balears. Ara ho
farà, juntament amb l’altre activista, per protestar contra l’acord entre Esquerra Republicana,
Junts per Catalunya, PSC i comuns per incloure el castellà com a possible llengua vehicular a
l’escola catalana. Aquest dimecres han anunciat que la protesta s’allargarà fins al 28 d’abril, dia
en què es preveia que el Parlament votaria la modificació de la Llei de Política Lingüística. "Cal
passar a l'acció; la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el 25% ha
estat la gota que ha fet vessar el got", ha assenyalat Jaume Sastre.

Ara bé, aquest mateix dimecres Junts per Catalunya ha aconseguit pressionar els altres
membres de l’acord perquè la modificació no es voti en el proper ple de la cambra catalana, de
manera que ara està a l’aire la nova data per aprovar-ho. La intenció de JxCat és continuar
negociant per tal que la modificació compti amb més suport social. De totes maneres, els
vaguistes han informat que mentre duri la seva protesta s’allotjaran a la Casa de la República de
Vic, al carrer Jaume I el Conqueridor número 28 de la capital d’Osona. Temen que la modificació
d’aquesta llei catalana pugui crear jurisprudència al País Valencià i a les Illes Balears. Així
mateix, han fet una crida a "desobeir" i "plantar cara" als jutges, a qui acusen de ser els
"culpables" de l'atac a la llengua.

 

Els dos activistes esperen que durant els dies que duri la vaga de fam puguin rebre visites de
persones que se sumen a la causa. Durant una presentació als mitjans, els dos activistes han
denunciat els atacs de la justícia espanyola contra el català i contra el moviment independentista
i han fet una crida a la mobilització i a "plantar cara" a aquests atacs. De fet, Sastre ha acusat
directament als jutges com a "culpables" i ha demanat que "primer posin ordre a casa seva", en
relació amb les poques sentències que es fan en català.

En el cas del País Valencià, ha dit, només hi ha un jutjat dels més de 300 que ho fa. "Com
s'atreveixen a imposar un 25% de castellà a les escoles si els jutges només fan un 7% de
sentències en català a Catalunya?", es preguntava amb indignació el docent balear,
actualment jubilat. Per això ha fet una crida a "confrontar-se contra els jutges, amb noms i
llinatges, perquè, si no, és acceptar la derrota", ha dit.
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Seixanta joves gironins vulnerables
sol·liciten les beques Impulsa - Diari de
Girona
Una seixantena de joves d’entre 16 i 20 anys de la Garrotxa i el Baix Empordà en situació de
vulnerabilitat socioeconòmica (33 i 28 respectivament) han sol·licitat la beca de la Fundació
Impulsa per a accedir als estudis de Formació Professional.

Segons l’entitat, el 90% de joves becats acaben els estudis i obtenen el títol. La clau de l’èxit,
sostenen, és «l’acompanyament individualitzat de la mà de la figura del mentor, que estimula el
pensament i la reflexió dels joves». Ara, la Fundació Impulsa busca voluntaris amb «vinculació
al territori» que vulguin sumar-se a la xarxa de mentors per a acompanyar als participants en el
seu creixement professional i humà. «Necessitem 20 nous mentors a la Garrotxa i 10 al Baix
Empordà pel curs 2022-2023», detalla l’entitat.

L’acompanyament als joves becats, defensen, és «integral». I és que el programa finança els
estudis de Formació Professional, proporciona ordinadors portàtils als alumnes i té una clara
orientació laboral amb l’oferta d’estades formatives en empreses, així com també acompanya als
joves a nivell emocional.

En l’actualitat, la Fundació Impulsa compta amb una seixantena d’alumnes becats a la Garrotxa,
amb els respectius mentors. D’altra banda, al Baix Empordà hi ha un total de 15 joves becats,
acompanyats per 14 voluntaris.

Relacions «transformadores»

Formar part del Programa de Mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos,
amb una dedicació de 5 hores mensuals, entre trobades amb els joves, seguiment amb l’equip
psicopedagògic de la Fundació Impulsa i formacions. Això, assenyala l’entitat, els ajuda a
promoure «relacions transformadores que permetin un creixement bidireccional i compartit».
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El primer día sin mascarillas en los 
aulas dejó una imagen sorpren-
dente en muchos institutos de se-
cundaria, donde un buen número 
de estudiantes, en plena pubertad 
y adolescencia, siguieron llevando 
el tapabocas. Al preguntarles por 
los motivos, decían o que ya esta-
ban acostumbrados o que lo hacían 
por precaución. Los menos admi-
tían otra razón: para ocultarse, pa-
ra no mostrarse.  

El fenómeno se da más en el 
primer ciclo de la ESO (los dos pri-
meros cursos), que no en el segun-
do. Y tiene una explicación relacio-
nada con el momento vital de estos 
jóvenes adolescentes y la situación 
de pandemia que han vivido en es-
tos dos últimos años. «Los estu-
diantes que han empezado la edu-
cación secundaria en pandemia no 
habían hecho el ritual de paso de 
un centro escolar a otro, con nue-
vos compañeros, como se hacía 
antes. Lo han hecho con las mas-
carillas. Se han conocido así», 

apunta la psicóloga social Gemma 
Altell.  

A ello se une una etapa marcada 
por los cambios hormonales y físi-
cos y caracterizada por las insegu-
ridades y por la búsqueda de la 
aceptación del grupo. «Les cuesta 
sacarse la mascarilla porque es 
mostrarse de nuevo», dice.  

Protección emocional 

Le da la razón Sònia Soriano, 
psicóloga del hospital de día Sant 
Pere Claver. «Con la pubertad, es-
tallan los cambios físicos. Muchos 
se visten para disimular curvas, 
para ocultar los cambios que no 
saben cuándo acabarán y cómo les 
hará ser corporalmente y sus su-
puestas imperfecciones. Y la mas-
carilla les permite no mostrarse del 
todo, ocultar dientes, nariz, gra-
nos...  La mascarilla les permite 
mantener su intimidad», analiza. 
«En este sentido, es un refugio o 
una protección emocional». 

A todos nos ha pasado que en 
algún momento, al ver por prime-
ra vez la cara de alguien sin masca-
rilla, nos hemos dicho ‘no pensaba 

que esta persona fuera así’. En los 
adolescentes, esta situación gene-
ra mayor impacto. «Están en un 
momento delicado, en el que la 
mirada del otro es importante pa-
ra la aceptación de uno mismo», 
subraya Soriano. «Mostrarse de 
golpe les puede ocasionar dema-
siado estrés. Por eso están a la ex-
pectativa». Es por ello que esta psi-
cóloga apela a «entender qué es ser 
adolescente y empatizar con ese 
momento evolutivo, lleno de inse-
guridades y complejos». 

En la misma línea, Núria Casa-
novas, psicóloga infantil y presi-
denta del Consejo Social del Cole-
gio Oficial de Psicología de Catalu-
ña, destaca que los alumnos de la 
ESO están en un momento en que 
«la imagen social toma mucha re-
levancia». «Mostrarte diferente 
tiene un impacto. Se preguntan 
‘cómo me verán, cómo me mira-
rán, ‘seguiré estando aprobado so-
cialmente sin mascarilla’. Tienen 
una sensación de lanzarse al vacío 
porque la cara sin mascarilla se ve 
más y ellos sienten vulnerabili-
dad», reflexiona Casanovas. 

Y son más las chicas las que se 
apegan a la mascarilla. «La socia-
lización genera en las niñas más 
exigencia con su cuerpo y su ima-
gen. Y no han realizado el proceso 
de hacerse mayores mostrándose. 
Se han hecho mujeres con las 
mascarillas», señala Altell.  

¿Cómo hay que abordar esta si-
tuación? Algunos institutos se 
plantean aprovechar las horas de 
tutoría para hablar del tema con los 
alumnos. La receta de los psicólo-
gos es no forzar nada y dar tiempo 
a los jóvenes para habituarse a la 
nueva situación. «No se les ha de 
obligar, pero sí hay que hacer un 
trabajo de concienciación y que se 
la vayan sacando, poco a poco. Lo 
que marque el sentido común», 
defiende Altell, que propone que 
«si hace falta» se hable del tema 
con los alumnos «uno a uno». 
«Hay que ir poco a poco. Respetar 
el ritmo de cada adolescente», 
coincide Soriano, convencida de 
que cada joven «irá encontrando el 
momento, a medida que se sientan 
seguros».     

Evitar burlas y comentarios 

Casanovas apunta un tercer 
elemento importante: evitar cual-
quier burla. «Sensibilizar a los jó-
venes desde casa o desde clase de 
que deberían evitar burlas o co-
mentarios sobre el físico facilitaría 
las cosas a muchos compañeros. 
Hay comentarios directos que 
pueden resultar hirientes», ad-
vierte. «Hay que ser cuidadoso con 
lo que uno dice», aconseja. n

MONTSE BARAZA 

Barcelona

CRISIS DEL CORONAVIRUS

Aconsejan dar tiempo a los 
chicos apegados a la mascarilla
Su uso les ha ayudado a salvar cambios e inseguridades y por 
ello muchos se lo toman con calma a la hora de renunciar a ella

Apunte

La ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, aclaró 
ayer que los estableci-
mientos comerciales no 
pueden obligar a los 
clientes a llevar mascari-
lla, dado que no es pre-
ceptivo usarla salvo en 
los transportes públicos, 
los centros sanitarios y 
las residencias. «No es 
obligatorio llevarla», re-
marcó Darias en una 
entrevista en Onda Ce-
ro tras la publicación en 
el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) del decreto 
que pone fin a las mas-
carillas en interiores 
después de casi 700 dí-
as utilizándose.  

Darias explicó que no se 
podrá expulsar a un 
cliente de un comercio 
por negarse a utilizar ta-
pabocas. Los propieta-
rios solo pueden obligar 
a los trabajadores a usar 
la medida de protec-
ción si en el puesto de 
trabajo en concreto no 
hay ventilación o dis-
tancias suficientes. n

Los comercios 
no pueden  
exigirla
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Estudian de las necesidades de movilidad y
seguridad de 11 escuelas de TGN | Diari de
Tarragona
Después de varios años anunciándose, este curso, finalmente, se ha puesto en marcha una
iniciativa para crear caminos escolares seguros en la ciudad. Se trata de itinerarios pensados
para que los niños y adolescentes se desplacen caminando de manera autónoma a la escuela.

Se trata, explica Clàudia Aznar, directora técnia del Institut Municipal d’Educació de Tarragona,
IMET, de un cambio de paradigma en el que se está trabajando tanto desde las escuelas como
desde la administración.

Los centros que participan en esta primera fase son Sant Pau, Dominiques, Teresianes,
Saavedra, Cèsar August, LestonnacL’Ensenyança, Marcel·lí Domingo, Pax, Escola Ponent, La
Salle Torreforta y el Institut Antoni de Martí i Franquès. En todos los casos intervienen tanto los
equipos directivos como las asociaciones de familias.

Diagnóstico conjunto

El curso pasado los centros escolares, los alumnos y las familias de los centros participaron en
una encuesta para conocer sus hábitos de movilidad y su necesidades.

El siguiente paso, al principio de este curso, fue sentar las bases teóricas para concienciar sobre
el cambio tanto a las comunidades educativas como a los diferentes departamentos del
Ayuntamiento. Participaron mobilitat, Guàrdia Urbana, Imet,territori, igualtat, medi ambient y
EMT, entre otros. Aznar señala que esto era necesario porque ir andando a la escuela, más allá
de implicar unas condiciones de movilidad, implica un cambio de mentalidad. «Es un proceso
en el que nos tenemos que ir entrenando, ganando confianza», explica.

En el segundo trimestre la policía local y el departamento de Mobilitat hicieron un estudio de las
condiciones de movilidad y seguridad en el entorno de los once centros educativos. En este
proceso intervinieron tanto los técnicos municipales como los centros. Aquí se detectaron
problemas como falta de señalización, semáforos, o necesidad de pasos de peatones. Aunque
en algunos casos la falta de presupuetso no ha permitido ir al ritmo esperado ya se han
realizado algunas actuaciones y se espera que la mayoría estén acabadas a final de este curso.

Actualmente la cooperativa L’Escamot está realizando tallleres de sensibilización en los centros
y las familias para integrar la movilidad sostenible en sus proyectos educativos. El mes que
viene, además, está previsto que se realicen circuitos para las familias tanto en Ponent como en
el centro; una especie de ensayo colectivo de cómo sería ir a la escuela caminando o en
bicicleta.

La intención, señala Aznar, es que de cara al año que viene se incorporen nuevas escuelas que
ya han mostrado su interés en recibir asesoría sobre el tema. A la par, se espera que las que ya
participan tomen las riendas de su proceso.

Mitjà: diaridetarragona.com

Publicat: 21/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 725.614
Lectores

Valor: 899€

URL: http://www.diaridetarragona.com/tarragona/Estudian-de-l...

Estudian de las necesidades de movilidad y
seguridad de 11 escuelas de TGN | Diari de
Tarragona
Después de varios años anunciándose, este curso, finalmente, se ha puesto en marcha una
iniciativa para crear caminos escolares seguros en la ciudad. Se trata de itinerarios pensados
para que los niños y adolescentes se desplacen caminando de manera autónoma a la escuela.

Se trata, explica Clàudia Aznar, directora técnia del Institut Municipal d’Educació de Tarragona,
IMET, de un cambio de paradigma en el que se está trabajando tanto desde las escuelas como
desde la administración.

Los centros que participan en esta primera fase son Sant Pau, Dominiques, Teresianes,
Saavedra, Cèsar August, LestonnacL’Ensenyança, Marcel·lí Domingo, Pax, Escola Ponent, La
Salle Torreforta y el Institut Antoni de Martí i Franquès. En todos los casos intervienen tanto los
equipos directivos como las asociaciones de familias.

Diagnóstico conjunto

El curso pasado los centros escolares, los alumnos y las familias de los centros participaron en
una encuesta para conocer sus hábitos de movilidad y su necesidades.

El siguiente paso, al principio de este curso, fue sentar las bases teóricas para concienciar sobre
el cambio tanto a las comunidades educativas como a los diferentes departamentos del
Ayuntamiento. Participaron mobilitat, Guàrdia Urbana, Imet,territori, igualtat, medi ambient y
EMT, entre otros. Aznar señala que esto era necesario porque ir andando a la escuela, más allá
de implicar unas condiciones de movilidad, implica un cambio de mentalidad. «Es un proceso
en el que nos tenemos que ir entrenando, ganando confianza», explica.

En el segundo trimestre la policía local y el departamento de Mobilitat hicieron un estudio de las
condiciones de movilidad y seguridad en el entorno de los once centros educativos. En este
proceso intervinieron tanto los técnicos municipales como los centros. Aquí se detectaron
problemas como falta de señalización, semáforos, o necesidad de pasos de peatones. Aunque
en algunos casos la falta de presupuetso no ha permitido ir al ritmo esperado ya se han
realizado algunas actuaciones y se espera que la mayoría estén acabadas a final de este curso.

Actualmente la cooperativa L’Escamot está realizando tallleres de sensibilización en los centros
y las familias para integrar la movilidad sostenible en sus proyectos educativos. El mes que
viene, además, está previsto que se realicen circuitos para las familias tanto en Ponent como en
el centro; una especie de ensayo colectivo de cómo sería ir a la escuela caminando o en
bicicleta.

La intención, señala Aznar, es que de cara al año que viene se incorporen nuevas escuelas que
ya han mostrado su interés en recibir asesoría sobre el tema. A la par, se espera que las que ya
participan tomen las riendas de su proceso.

http://www.diaridetarragona.com/tarragona/Estudian-de-las-necesidades-de-movilidad-y-seguridad-de-11-escuelas-de-TGN-20220420-0074.html
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/Estudian-de-las-necesidades-de-movilidad-y-seguridad-de-11-escuelas-de-TGN-20220420-0074.html


Mitjà: diarieducacio.cat

Publicat: 20/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 27.837 Lectores

Valor: 34€

URL: https://diarieducacio.cat/un-hort-terapeutic-per-teixir...

Un hort terapèutic per teixir vincles entre alumnes d'ESO i pacients
amb lesions medul·lars - El Diari de l'Educació
L’Hospital Vall d’Hebron i l’escola Thau han construït un hort terapèutic on hi treballaran conjuntament pacients amb lesions medul·lars i dany cerebral
adquirit i alumnes de tercer de l’ESO del centre. La iniciativa pretén millorar el benestar emocional dels pacients alhora que potencia el vincle entre el món
educatiu i el sanitari.

«Els pacients tenen la necessitat de fer un tipus de rehabilitació fora d’un ambient tan medicalitzat com és un hospital i en contacte amb la natura, i l’hort els
ajuda de diferents maneres», explica Sandra Ponce, infermera supervisora d’hospitalització de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats i una
de les impulsores de la iniciativa.

Per una banda, segons destaca la infermera, el projecte els ajuda en la seva pròpia rehabilitació, ja que fan exercici, caminen i treballen amb les mans.
D’altra banda, l’hort els ajuda a socialitzar, fet que millora la seva autoestima. «Els pacients estan acostumats que els cuidem. Ells encara no se senten
preparats per cuidar dels seus fills o néts, i el fet de cuidar de l’hort els empodera i els anima a seguir amb tot el procés de recuperació», expressa.

A més, el contacte amb la natura i el fet de dur a terme una activitat a l’exterior millora el seu estat d’ànim. «Per alguns pacients amb lesions medul·lars, és
el primer cop que surten de les quatre parets de l’hospital des del seu ingrés. Tornar a sentir la terra mullada, el sol… surten de la seva rutina i això els
ajuda molt», afirma Ponce.

L’hort terapèutic s’incorpora dins un pla integral de Neurorrehabilitació per als pacients amb dany cerebral, del qual forma part la robòtica, la realitat virtual,
la fisioteràpia, la teràpia ocupacional, la neuropsicologia i la logopèdia. Pel que fa a l’escola, l’activitat s’emmarca dins del seu projecte ‘Fent Verd’, que
propicia el contacte dels seus alumnes amb l’entorn natural més proper i té com a lema «El cor verd d’una escola, un pulmó per a la ciutat».

| Vall Hebron

 

Des del 2018 ja hi havia un hort terapèutic al costat de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, com a resultat d’un projecte presentat per
Sandra Ponce al concurs ‘Jo Innovo’, una iniciativa de Vall d’Hebron per incentivar la innovació entre els seus professionals, que poden presentar projectes
per millorar els serveis i l’atenció dels pacients. La iniciativa de l’hort terapèutic, que va classificar-se com a finalista, va ser proposada pels mateixos
pacients, quan se’ls va preguntar quines activitats podien fer per millorar la seva rehabilitació. Amb la pandèmia, però, el projecte va quedar interromput, fins
que ara s’ha reactivat amb la col·laboració de l’escola Thau.
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preparats per cuidar dels seus fills o néts, i el fet de cuidar de l’hort els empodera i els anima a seguir amb tot el procés de recuperació», expressa.

A més, el contacte amb la natura i el fet de dur a terme una activitat a l’exterior millora el seu estat d’ànim. «Per alguns pacients amb lesions medul·lars, és
el primer cop que surten de les quatre parets de l’hospital des del seu ingrés. Tornar a sentir la terra mullada, el sol… surten de la seva rutina i això els
ajuda molt», afirma Ponce.

L’hort terapèutic s’incorpora dins un pla integral de Neurorrehabilitació per als pacients amb dany cerebral, del qual forma part la robòtica, la realitat virtual,
la fisioteràpia, la teràpia ocupacional, la neuropsicologia i la logopèdia. Pel que fa a l’escola, l’activitat s’emmarca dins del seu projecte ‘Fent Verd’, que
propicia el contacte dels seus alumnes amb l’entorn natural més proper i té com a lema «El cor verd d’una escola, un pulmó per a la ciutat».

| Vall Hebron

 

Des del 2018 ja hi havia un hort terapèutic al costat de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, com a resultat d’un projecte presentat per
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per millorar els serveis i l’atenció dels pacients. La iniciativa de l’hort terapèutic, que va classificar-se com a finalista, va ser proposada pels mateixos
pacients, quan se’ls va preguntar quines activitats podien fer per millorar la seva rehabilitació. Amb la pandèmia, però, el projecte va quedar interromput, fins
que ara s’ha reactivat amb la col·laboració de l’escola Thau.
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En una primera trobada, els alumnes de l’escola Thau van construir diversos elements de jardineria per l’hort terapèutic amb material reutilitzat com palets
de fusta: un banc, dues jardineres per plantar-hi heures, un hort urbà adaptat per a pacients amb mobilitat reduïda per espinacs i maduixes, dues cases i
una menjadora per a ocells i un hort per a plantes aromàtiques.

Els alumnes van ensenyar als pacients com trasplantar i tenir cura de l’hort i els van explicar quines eren les plantes aromàtiques que podien trobar a l’hort.
«La seva espontaneïtat i frescor ajuda molt als pacients i els aporta molta alegria. És molt emocionant veure’ls junts. Els alumnes els fan moltes preguntes,
els empenyen les cadires de rodes i entre tots comparteixen vivències i experiències. Això els fa prendre consciència d’altres realitats que potser no
coneixien», assenyala Ponce.

Així, periòdicament, els alumnes faran activitats de jardineria a l’hort terapèutic conjuntament amb els pacients de l’Hospital, els quals visitaran l’hort dos
cops per setmana. La col·laboració entre Vall d’Hebron i l’escola Thau Barcelona quedarà reforçada per unes xerrades per part dels professionals sanitaris
perquè els nois i noies coneguin la realitat dels pacients que han patit lesions medul·lars o que tenen seqüeles neurològiques.

«És una molt bona iniciativa de caràcter educatiu i social, carregada d’optimisme i d’energia positiva, que estableix una vinculació innovadora i il·lusionant
entre dues institucions que comparteixen vocació de servei i de millora del present», destaca Agustí Olivares, director de l’escola Thau Barcelona.

En una primera trobada, els alumnes de l’escola Thau van construir diversos elements de jardineria per l’hort terapèutic amb material reutilitzat com palets
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una menjadora per a ocells i un hort per a plantes aromàtiques.

Els alumnes van ensenyar als pacients com trasplantar i tenir cura de l’hort i els van explicar quines eren les plantes aromàtiques que podien trobar a l’hort.
«La seva espontaneïtat i frescor ajuda molt als pacients i els aporta molta alegria. És molt emocionant veure’ls junts. Els alumnes els fan moltes preguntes,
els empenyen les cadires de rodes i entre tots comparteixen vivències i experiències. Això els fa prendre consciència d’altres realitats que potser no
coneixien», assenyala Ponce.

Així, periòdicament, els alumnes faran activitats de jardineria a l’hort terapèutic conjuntament amb els pacients de l’Hospital, els quals visitaran l’hort dos
cops per setmana. La col·laboració entre Vall d’Hebron i l’escola Thau Barcelona quedarà reforçada per unes xerrades per part dels professionals sanitaris
perquè els nois i noies coneguin la realitat dels pacients que han patit lesions medul·lars o que tenen seqüeles neurològiques.

«És una molt bona iniciativa de caràcter educatiu i social, carregada d’optimisme i d’energia positiva, que estableix una vinculació innovadora i il·lusionant
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La Paeria accelera tràmits per tenir el 
terreny de la terminal de busos.
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Mor el ciclista hospitalitzat després 
de ser atropellat per un camió.
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Formació a  
vint productors 
de l’Horta sobre 
turisme

PROMOCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Una vintena de pro-
ductors de l’Horta han par-
ticipat en quatre sessions de 
formació en creació i comer-
cialització d’experiències 
turístiques. 

S’han celebrat a la Llo-
tja, i Turisme Lleida les ha 
organitzat per als produc-
tors que han participat en 
el projecte per fomentar el 
turisme intel·ligent i soste-
nible en el marc del pla In-
no4Agro. Les sessions s’han 
centrat en com captar visi-
tants i comunicar les expe-
riències que poden oferir i 
com comercialitzar-les.

El PSC reclama 
reobrir ja totes 
les llars de 
jubilats

PAERIA

❘ LLEIDA ❘ L’edil del grup muni-
cipal del PSC Cristina Mo-
rón va lamentar ahir que el 
govern de la Paeria “enca-
ra mantingui tancades llars 
de jubilats de la ciutat”. Va 
reclamar-ne la “reobertura 
imminent perquè les perso-
nes grans puguin fer activi-
tats i socialitzar, ja que les 
condicions sanitàries ho per-
meten”. Va proposar que re-
obrin mantenint la mascare-
ta. També va demanar iniciar 
els tràmits amb la Generalitat 
per concertar les places del 
centre de dia de Cappont, 
que mai ha funcionat.

Un grup d’alumnes juga un partit de futbol al Camp Escolar amb l’institut Joan Oró al fons.

INS JOAN ORÓ

S. COSTA D.
❘  LLEIDA ❘  L’institut Joan Oró 
oferirà a partir del curs vinent 
la doble titulació de Batxillerat 
i Educació Esportiva especia-
litzada en futbol i socorrisme. 
Així ho van anunciar ahir el 
departament d’Educació i el 
mateix centre. 

La directora, Imma Rome-
ro, va destacar en aquest sen-
tit que seran el primer institut 
de la província a oferir aquesta 
modalitat, i va precisar que l’es-
cola d’art i superior de disseny 
d’Ondara de Tàrrega també 
imparteix una doble titulació 
de Batxillerat, però en el seu 
cas amb educació artística. A 
més, Romero es va mostrar molt 
satisfeta per la decisió del Go-
vern i va assenyalar que “per al 
curs que ve no tindrem un grup 
classe estàndard i hem reservat 
deu places per veure quina re-
buda té”. 

Així mateix, Romero va de-
tallar que la titulació esportiva 
forma part dels estudis de règim 
especial que serviran “perquè 
els alumnes puguin ser tècnics 
en futbol o socorrisme, i el Bat-
xillerat que s’impartirà serà 
probablement l’humanístic”. 
Pel que fa a la durada d’aques-
ta doble titulació, des de la di-
recció de l’institut van precisar 
que “els primers dos anys s’im-
partirà primer de Batxillerat i 
la formació esportiva de règim 
especial, i el tercer any serà per 
a segon de Batxillerat”.

Romero va afegir que “es 
va elegir el Joan Oró perquè 
ja oferim cicles d’educació 

El Joan Oró tindrà doble titulació  
de Batxillerat i tècnic esportiu
Serà el primer institut de Lleida que imparteixi aquesta modalitat i durarà tres anys 
|| Comença el curs vinent amb deu places i especialitzat en futbol i socorrisme

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

esportiva de grau mitjà i su-
perior i comptem amb bones 
instal·lacions”. 

Va afegir que l’especialitat en 
futbol la impartiran al mateix 
institut, ja que compten amb el 

Camp Escolar, mentre que per 
a la de socorrisme aprofitaran 
instal·lacions externes com les 
de la facultat d’INEFC.

Paral·lelament, Educació 
també va anunciar ahir que 
de cara al curs que ve oferi-
rà 8.788 grups de Batxillerat, 
Formació Professional, ense-
nyaments artístics, esportius, 
itineraris formatius especí-
fics, programes de formació i 
inserció (PFI), FP bàsica, arts 
escèniques i cursos d’especia-
lització, 521 més que el curs 

anterior. Quant al calendari, 
els alumnes que acabin l’ESO 
poden preinscriure’s des d’ahir 
i fins dimarts vinent a Batxi-
llerat o FP de grau mitjà, en 
què també poden inscriure’s 
en aquest mateix termini els 
que procedeixin de l’FP bàsica, 
d’un PFI o haver superat el curs 
o la prova d’accés. 

Per a la resta d’alumnes la 
preinscripció en cicles d’FP de 
grau mitjà serà del 17 al 23 de 
maig, i per als de grau superior, 
del 25 al 31 de maig.

PREINSCRIPCIÓ OBERTA

La Generalitat oferirà  
per al curs vinent 8.788 
grups de Batxillerat i FP,  
521 més que aquest any

Desplegament policial per 
un desnonament suspès

HABITATGE ENTITATS

❘ LLEIDA ❘ El desnonament de tres 
famílies de l’edifici situat al nú-
mero 69 de Prat de la Riba es 
va suspendre dimarts a última 
hora per segona vegada en tot 
just unes setmanes. Així ho va 
assegurar la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca (PAH), però 
ahir a primera hora, quan es-
tava previst el desnonament, 
hi van acudir diversos furgons 
dels Mossos d’Esquadra, que van 
intentar acordonar la zona per 
facilitar l’accés a la comitiva ju-

dicial dissolent al concentració 
d’activistes de la PAH, a les por-
tes de l’immoble, que és propi-
etat de la Sareb, el banc dolent. 
Hi va haver moments de tensió 
i forcejaments entre els agents 
i els activistes, però els Mossos 
van confirmar posteriorment 
que no hi va haver detencions, 
tot i que la PAH va denunciar 
que sí que hi va haver diverses 
identificacions. Finalment, la po-
licia catalana es va retirar al no 
presentar-se la comitiva judicial.Un dels moments de tensió entre els agents dels Mossos i els activistes de la PAH.

MIREIA BARÉS/ PAH LLEIDA TWITTER
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n L’escola Malagrida d’Olot aca-
ba de bufar les espelmes del seu 
90è aniversari. El 14 d’abril de 
1932 el centre va obrir les portes 
per primera vegada, batejat com 
a Grupo Escolar Malagrida. 

Però el seu origen té un nom: 
el de Manel Malagrida. I és que va 
ser ell qui, després de fer fortuna 
a l’Argentina, va cedir els terrenys 
on anys després s’aixecarien els 
fonaments de la primera escola 
pública de la capital de la Garrot-
xa. «Quan va tornar a Olot va vo-
ler fer un acte d’agraïment a la 
ciutat amb el convenciment que 
l’educació era un dels aspectes fo-
namentals de la societat», detalla 
l’actual director de l’escola Mala-
grida, Jordi Ferrarons. Amb 
aquesta premissa, el 26 d’octubre 
de l’any 1927 es va col·locar la pri-
mera pedra del centre educatiu 
amb l’objectiu que tots els nens 
del municipi «tinguessin l’opor-
tunitat de ser escolaritzats». Però 
quatre anys després d’inaugurar-
se, va estellar la Guerra Civil. «Va 
passar a ser una caserna i un hos-
pital militar», explica Ferrarons. 
Més tard, l’octubre de 1940, l’es-
cola va patir el «fort» aiguat 
d’Olot, que va inundar les ins-

tal·lacions. Aquests van ser els 
dos episodis que van marcar més 
la història del centre educatiu. A 
partir d’aleshores, quan l’escola 
va tornar a reobrir, «ja no ha ha-
gut d’interrompre mai la seva ac-
tivitat acadèmica», sosté l’actual 
director del centre. 

Música com a eix vertebrador 

Des de fa deu anys, amb Jordi Fer-
rarons al capdavant de la direc-
ció, el centre va impulsar un pro-
cés de transició educativa i peda-
gògica amb la música com a ele-
ment vertebrador. «Vam centrar 
el projecte de centre en la música 
perquè ens permetia treballar di-
ferents àrees curriculars amb un 
nexe en comú», afirma. En aquest 
sentit, assenyala que la música es 
pot treballar «des de la vessant 
matemàtica, lingüística, artística, 
tecnològica o religiosa». D’aquí 
va néixer el projecte Som Música, 
una iniciativa transversal que 
uneix música i educació i que, a 
més, els aporta un element de di-
ferenciació respecte altres pro-
jectes educatius de la ciutat. «Des 
de ben petits treballem la dansa, 
el moviment, el cant coral i el tre-
ball instrumental dins les hores 
curriculars obligatòries», sosté. 

Aquesta iniciativa no va deixar 
ningú indiferent i va ser «el deto-
nant» per a concedir a l’escola 
Malagrida el bitllet d’accés a la 
mostra dels trenta centres educa-
tius d’Escola Nova 21. El centre 
educatiu, a més, també és mem-
bre del Laboratori de Transfor-
mació Educativa, gestat pel De-
partament d’Educació. 

Els més de quatre-cents alum-

nes van voler sumar-se a la cele-
bració de la històrica fita, que el 8 
de març va desplegar diversos ac-
tes. Però la commemoració no 
s’acaba aquí, ja que l’equip direc-
tiu vol allargar l’aniversari amb 
activitats durant tot el curs. Entre 
elles, una trobada d’antics alum-
nes i l’ampliació de la mostra del 
75è aniversari, que s’exposarà a 
l’Hospici d’Olot. 

L’escola 
Malagrida 
d’Olot celebra 
90 anys de vida
u El centre educatiu es va convertir en una 
caserna i un hospital militar durant la Guerra Civil

MERITXELL COMAS. OLOT

u UNA VIDA AL SERVEI DEL MUNICIPI. Inaugurat l’any 1932, va sobreviure a la Guerra Civil i a l’aiguat d’Olot. 

1 Les actuals instal·lacions del centre educatiu, en la commemoració del 90è aniversari F JORDI FERRARONS              

2 Col·locació de la primera pedra F J.M.SEGARRA 3 L’escola, convertida en caserna militar F FONS FRANCESC JAUME
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L’equip directiu preveu 
una trobada d’antics 
alumnes i l’ampliació 
de la mostra 
del 75è aniversari

n L’Artiga Coop inaugura oficial-
ment aquest dissabte el super-
mercat cooperatiu que ha obert a 
a la plaça del Carme, a l’edifici de 
Can Central.  Autogestionat per 
els socis que formen la coopera-
tiva garrotxina, també està obert 
a la compra lliure. 

Al llarg de tot el matí del 23 
d’abril es podrà visitar el local 
amb el guiatge de les sòcies qui 
explicaran el projecte i resoldran 
dubtes. També hi haurà una pa-
rada d’intercanvi de llibres i es 
preveu un espai per «compartir 
els reptes entorn al consum cons-
cient i l’agroecologia». Entre tots 

els visitants, es sortejarà una pa-
nera amb productes de la coope-
rativa. 

Al migdia, s’ha previst un dinar 
amb arròs vegetarià, elaborat 
amb fet exclusivament amb pro-
ductes de procedència agroeco-
lògica de l’Artiga Coop.

Aquest dissabte s’inaugura el 
supermercat cooperatiu d’Olot

Interior del supermercat cooperatiu

ARTIGA COOP

DdG. OLOT

u MILLOREN L’ACCESSIBILITAT AL PARC DE LES MORES D’OLOT. Olot ha iniciat els treballs de millora de l’avinguda Sant 

Jordi, al seu pas pel Parc de les Mores. Les actuacions permetran crear un itinerari adaptat a la vorera de l’avinguda Sant 

Jordi que inclourà la pavimentació i l’adaptació dels passos de vianants del carrer de la Ronda Sometent i el camí del Triai.
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n L’escola Malagrida d’Olot aca-
ba de bufar les espelmes del seu 
90è aniversari. El 14 d’abril de 
1932 el centre va obrir les portes 
per primera vegada, batejat com 
a Grupo Escolar Malagrida. 

Però el seu origen té un nom: 
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de l’any 1927 es va col·locar la pri-
mera pedra del centre educatiu 
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Arrenca la preinscripció de batxillerat i part
d’FP | R.M.B. | Barcelona | Educació | El
Punt Avui
Ahir es va obrir el procés de preinscripció de batxillerat i de la formació professional de grau
mitjà per als alumnes que provenen de quart d’ESO. En el cas de l’FP aquest alumnat serà
prioritari, amb un termini exclusiu aquesta setmana per garantir que tinguin plaça en la família
que escullin per evitar l’abandonament escolar, segons Educació. La resta de persones que
vulguin cursar l’FP es podran preinscriure entre el 17 i el 23 de maig. La preinscripció als cicles
formatius de grau mitjà s’ha avançat un mes amb la voluntat d’evitar els problemes que es van
originar l’any passat, quan es va detectar ja a l’estiu que la demanda real va ser molt superior a
l’oferta.

Enguany s’ofereixen 8.788 grups d’ensenyaments postobligatoris, i la preinscripció serà
totalment electrònica. A banda de l’avançament hi ha més novetats: hi haurà un nou centre
públic específic d’FP a Barcelona per formar professionals de l’àmbit de la logística, amb 345
places. A més, es crearan nous perfils i quatre nous cicles formatius de grau bàsic: d’activitats
domèstiques i neteja d’edificis; reforma d’edificis; cuina i restauració, i indústries alimentàries.
Augmenta l’oferta en diversos cicles, també en la modalitat a distància de l’IOC, i un nou centre
impartirà a Lleida la doble titulació de batxillerat amb ensenyaments esportius i/o artístics en tres
anys.

Mitjà: elpuntavui.cat

Publicat: 21/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 397.178
Lectores

Valor: 492€

URL: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio...

Arrenca la preinscripció de batxillerat i part
d’FP | R.M.B. | Barcelona | Educació | El
Punt Avui
Ahir es va obrir el procés de preinscripció de batxillerat i de la formació professional de grau
mitjà per als alumnes que provenen de quart d’ESO. En el cas de l’FP aquest alumnat serà
prioritari, amb un termini exclusiu aquesta setmana per garantir que tinguin plaça en la família
que escullin per evitar l’abandonament escolar, segons Educació. La resta de persones que
vulguin cursar l’FP es podran preinscriure entre el 17 i el 23 de maig. La preinscripció als cicles
formatius de grau mitjà s’ha avançat un mes amb la voluntat d’evitar els problemes que es van
originar l’any passat, quan es va detectar ja a l’estiu que la demanda real va ser molt superior a
l’oferta.

Enguany s’ofereixen 8.788 grups d’ensenyaments postobligatoris, i la preinscripció serà
totalment electrònica. A banda de l’avançament hi ha més novetats: hi haurà un nou centre
públic específic d’FP a Barcelona per formar professionals de l’àmbit de la logística, amb 345
places. A més, es crearan nous perfils i quatre nous cicles formatius de grau bàsic: d’activitats
domèstiques i neteja d’edificis; reforma d’edificis; cuina i restauració, i indústries alimentàries.
Augmenta l’oferta en diversos cicles, també en la modalitat a distància de l’IOC, i un nou centre
impartirà a Lleida la doble titulació de batxillerat amb ensenyaments esportius i/o artístics en tres
anys.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2128942-arrenca-la-preinscripcio-de-batxillerat-i-part-d-fp.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2128942-arrenca-la-preinscripcio-de-batxillerat-i-part-d-fp.html


Mitjà: El País

Publicat: 21/04/2022

Edició: Catalunya

Secció: SOCIEDAD gente

Audiència: 99.000 Lectores

Difusió: 11.822 Ejemplares

Valor: 1.879€

44 ELPAÍS Jueves 21 de abril de 2022

GENTE Y ESTILO

Horizontales: 1. Sostener y no enmendar. Identificador bancario / 2. ¡Menudo
adefesio! Explotado, empleado / 3. La última en desfilar. Sirven de puentes. Petrolífe-
ra región rusa / 4. Tan feliz y tan campante. Insolentarse. Al final de la niñez / 5. Si
no es letra es actriz. Examinada al detalle / 6. Gestos anómalos. Puede referirse a un
león / 7. Condimento dentro de un cajón. Es inútil pedirle peras. La Eye Network
estadounidense / 8. Melocotón deshidratado. Alimento listo para ser deglutido /
9. Su labor es consultiva (ella). Escasamente eficaz / 10. Arcaica exclamación. Domi-
na la isla de Sicilia. El de autoridad está penado / 11. Protege al caballo de las
embestidas. Aquel Darío fue un eximio poeta nicaragüense. X al cuadrado, en Roma /
12. Lo ignoró, hizo caso… La de guerra es la Armada / 13. Céntimo nipón. Elevar la
temperatura.
Verticales: 1. Así como ruda, violenta. Hojuelas de avena / 2. En dominios digitales
gibraltareños. Ha sucedido a Casado. Estado Mayor del Ejército / 3. Recipiente cinera-
rio. Pariente de la trompeta / 4. Eran escenario de combates a muerte. Ni esos, ni
aquellos / 5. Fue jefe de Kissinger. Aguardiente malagueño. Oscura por fuera / 6. El
camino moral de Lao Tse. Disminuir la tensión. Centésimo / 7. La tenemos en contra.
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CRUCIGRAMA

Cinco días antes de regresar a
Gales para reanudar las clases
en el UWC Atlantic College, el
internado de élite donde cursa
el bachillerato internacional, la
Princesa de Asturias visitó el Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria
Julio Verne de Leganés, una ciu-
dad del extrarradio de Madrid
con 188.000 habitantes.

Los más de 450 alumnos del
centro esperaban con expecta-
ción y bastantes cuchicheos la
entrada de Leonor de Borbón en
el gimnasio, que fue recibida
con algunos aplausos. Con panta-
lón rosa palo, blusa blanca y de-
portivas, cruzó la cancha dete-
niéndose a saludar a algunos es-
tudiantes, como Ibra (Ibrahim,
de padremarroquí ymadre espa-
ñola) o Stefan, con quienes se hi-
zo un selfi. “Esmuymaja y cerca-

na. Parecida a nosotros”, comen-
tan luego a los periodistas.

Era el primer día en que se
podía prescindir de la mascari-
lla en interiores, aunque mu-
chos estudiantes la llevaban. La
primogénita de los Reyes iba a
cara descubierta, por lo que se
podía apreciar cuánto han cam-
biado sus facciones en estos dos
años. Leonor de Borbón cumpli-
rá 18 dentro de año y medio y, a
partir de entonces, estará en
condiciones de heredar la Coro-
na de España en el momento en
que falte su padre.

Pese a la dificultad de compa-
ginarla con sus estudios en el
extranjero, la Casa del Rey em-
pieza a construirle una agenda
propia. El de ayer fue su segun-
do acto oficial en solitario, sin
ningún otro miembro de la Fa-
milia Real, tras el que protagoni-

zó el 24 de marzo de 2021, cuan-
do visitó la sede del Instituto Cer-
vantes conmotivo del 30º aniver-
sario de la institución. A diferen-
cia de entonces, esta vez no se
ha escuchado públicamente su
voz. Sentada en primera fila,
asistió como oyente a la Jornada
sobre Juventud y Ciberseguri-
dad impartida por el INCIBE
(Instituto Nacional de Cibersegu-
ridad). Se trata de un proyecto
destinado a concienciar a los jó-
venes de los riesgos que conlle-
van las nuevas tecnologías. Des-
de 2016, ya se han impartido
más de 12.300 sesiones como es-
ta en centros docentes de toda
España. Laura Cuesta, experta
en comunicación digital, asegu-
ró que para los que rozan la cua-
rentena hay una realidad
analógica y otra virtual, mien-
tras que los adolescentes viven

una única realidad, en la que in-
ternet juega un papel esencial.
Preguntó a los alumnos cuántos
se van a la cama con el móvil y
la mayoría levantó la mano;
cuántos lo revisan antes de le-
vantarse y la mitad lo admitió;
pero solo unos pocos reconocie-
ron que ni siquiera dejan de mi-
rarlo cuando hacen los deberes.
“Se trata de que vosotros contro-
léis a los dispositivos tecnológi-
cos y no ellos a vosotros”, dice.

Acoso en redes

Sembrar la desconfianza en sus
mentes, hacerles recelar de los
“chollos” y las gangas, conven-
cerles de que se lo piensen dos
veces antes de subir imágenes
suyas o facilitar datos persona-
les es el objetivo de la charla.
Según Cristina Gutiérrez, técni-
ca en ciberseguridad parameno-
res, “el problema es que no tie-
nen percepción de peligro”. No
obstante, varias adolescentes re-
conocen que ha vivido en prime-
ra persona o en amigas situacio-
nes de acoso en las redes. Usan
Instagram para comunicarse y
TikTok para divertirse, porque
“Facebook es de padres”.

Tras las conferencias, los
alumnos se repartieron en gru-
pos de 10 para trabajar. El grupo
de la Princesa de Asturias, dirigi-
do por Cristina, se ocupó de có-
mo detectar bulos y fraudes. Al
principio, la situación fue un po-
co tensa, reconoció una alumna.
Nadie sabía bien cómo tratar a
Leonor y ella también estaba
nerviosa. Pero luego se rompió
el hielo. La monitora pone un
ejemplo de bulo: una supuesta
noticia que atribuye el origen
del coronavirus a las antenas de
telefonía 5G. Y explica a qué
fuentes fiables recurrir para des-
mentirla. Pero no siempre es
tan fácil: hace unos días corrió
por el instituto la noticia de que
la Princesa de Asturias iba a visi-
tarlos. La mayoría creyó que era
mentira. Muchos no dieron cré-
dito hasta que la vieron.

El instituto de Leganés no es
tan cosmopolita como la escuela
de Gales, pero sí heterogéneo.
Conviven unmuchacho travesti-
do y varias jóvenes con yihad (el
pañuelo islámico). Se sorpren-
dían al preguntarles si sus com-
pañeros las tratan igual que a
los demás. “¡Claro!”, contesta-
ron al unísono. Es la España en
la que Leonor de Borbón se pre-
para para reinar.

Enrique de Inglaterra y su es-
posa, Meghan Markle, llega-
ron al Reino Unido, ella por
primera vez en dos años, en
una visita de acercamiento
con la familia real británica
que ha causado un enorme re-
vuelo. Ambos hicieron escala
en el país aprovechando su
asistencia a los Juegos Invic-
tus 2020, que se están cele-
brando en La Haya (Países Ba-
jos). Y allí visitaron a Isabel II y
al príncipe Carlos. Enrique
concedió ayer una entrevista
en exclusiva al programade te-
levisión Today Show, de la ca-
dena estadounidense NBC, en
la que ha hablado acerca de
cómo encontró a la soberana.

“¿Cómo te sentiste al estar
de vuelta? ¿Cómo fue estar
con ella?”, le pregunta la perio-
dista Hoda Kotb al príncipe,
en referencia a Isabel II. “¿Es-
tar con ella?”, reflexiona él,
dándose algo de tiempo para
contestar. “Fue estupendo.
Fue genial verla. Ya sabes, es-
tá en plena forma. Siempre ha
tenido un enorme sentido del
humor conmigo. Y quería ase-
gurarme de que ella está, ya
sabes, protegida, y de que tie-
ne a la gente correcta alrede-
dor de ella”, afirma el herma-
no menor de Guillermo de In-
glaterra.

La entrevistadora pregun-
ta si ha vuelto a hacer reír a la
monarca. “Sí, lo hice”, sonríe
él, divertido. “Tanto Meghan
como yo, los dos”, matiza des-
pués. “Fue fantástico volver a
conectar con ella. Y bueno, el
hogar para mí está, en este
momento, en Estados Unidos.
Y así es como lo siento. Nos
han recibido con los brazos
abiertos y tenemos una comu-
nidad estupenda en Santa Bar-
bara”, asegura sobre su nue-
va vida lejos de Londres y cen-
trada en la lujosa ciudad de
Montecito, refugio de ricos y
famosos a hora y media de
Los Ángeles.

Leonor de Borbón, de visita
en un instituto público
La Princesa de Asturias asiste a una jornada de sensibilización
en ciberseguridad para jóvenes en un centro de Leganés

Enrique de
Inglaterra
quería saber si
Isabel II estaba
protegida

TARKUS

La princesa Leonor, ayer en el instituto Julio Verne de Leganés (Madrid). / ANDREA COMAS
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Prenda infantil / 10. Despeñadero. Pegar sin tocar un pelo / 11. De eso puede ser el
partido. Algunas comillas lo son. Nada castizo / 12. Se cultiva para aceite. Extinguir.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR
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CRUCIGRAMA

Cinco días antes de regresar a
Gales para reanudar las clases
en el UWC Atlantic College, el
internado de élite donde cursa
el bachillerato internacional, la
Princesa de Asturias visitó el Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria
Julio Verne de Leganés, una ciu-
dad del extrarradio de Madrid
con 188.000 habitantes.

Los más de 450 alumnos del
centro esperaban con expecta-
ción y bastantes cuchicheos la
entrada de Leonor de Borbón en
el gimnasio, que fue recibida
con algunos aplausos. Con panta-
lón rosa palo, blusa blanca y de-
portivas, cruzó la cancha dete-
niéndose a saludar a algunos es-
tudiantes, como Ibra (Ibrahim,
de padremarroquí ymadre espa-
ñola) o Stefan, con quienes se hi-
zo un selfi. “Esmuymaja y cerca-

na. Parecida a nosotros”, comen-
tan luego a los periodistas.

Era el primer día en que se
podía prescindir de la mascari-
lla en interiores, aunque mu-
chos estudiantes la llevaban. La
primogénita de los Reyes iba a
cara descubierta, por lo que se
podía apreciar cuánto han cam-
biado sus facciones en estos dos
años. Leonor de Borbón cumpli-
rá 18 dentro de año y medio y, a
partir de entonces, estará en
condiciones de heredar la Coro-
na de España en el momento en
que falte su padre.

Pese a la dificultad de compa-
ginarla con sus estudios en el
extranjero, la Casa del Rey em-
pieza a construirle una agenda
propia. El de ayer fue su segun-
do acto oficial en solitario, sin
ningún otro miembro de la Fa-
milia Real, tras el que protagoni-

zó el 24 de marzo de 2021, cuan-
do visitó la sede del Instituto Cer-
vantes conmotivo del 30º aniver-
sario de la institución. A diferen-
cia de entonces, esta vez no se
ha escuchado públicamente su
voz. Sentada en primera fila,
asistió como oyente a la Jornada
sobre Juventud y Ciberseguri-
dad impartida por el INCIBE
(Instituto Nacional de Cibersegu-
ridad). Se trata de un proyecto
destinado a concienciar a los jó-
venes de los riesgos que conlle-
van las nuevas tecnologías. Des-
de 2016, ya se han impartido
más de 12.300 sesiones como es-
ta en centros docentes de toda
España. Laura Cuesta, experta
en comunicación digital, asegu-
ró que para los que rozan la cua-
rentena hay una realidad
analógica y otra virtual, mien-
tras que los adolescentes viven

una única realidad, en la que in-
ternet juega un papel esencial.
Preguntó a los alumnos cuántos
se van a la cama con el móvil y
la mayoría levantó la mano;
cuántos lo revisan antes de le-
vantarse y la mitad lo admitió;
pero solo unos pocos reconocie-
ron que ni siquiera dejan de mi-
rarlo cuando hacen los deberes.
“Se trata de que vosotros contro-
léis a los dispositivos tecnológi-
cos y no ellos a vosotros”, dice.

Acoso en redes

Sembrar la desconfianza en sus
mentes, hacerles recelar de los
“chollos” y las gangas, conven-
cerles de que se lo piensen dos
veces antes de subir imágenes
suyas o facilitar datos persona-
les es el objetivo de la charla.
Según Cristina Gutiérrez, técni-
ca en ciberseguridad parameno-
res, “el problema es que no tie-
nen percepción de peligro”. No
obstante, varias adolescentes re-
conocen que ha vivido en prime-
ra persona o en amigas situacio-
nes de acoso en las redes. Usan
Instagram para comunicarse y
TikTok para divertirse, porque
“Facebook es de padres”.

Tras las conferencias, los
alumnos se repartieron en gru-
pos de 10 para trabajar. El grupo
de la Princesa de Asturias, dirigi-
do por Cristina, se ocupó de có-
mo detectar bulos y fraudes. Al
principio, la situación fue un po-
co tensa, reconoció una alumna.
Nadie sabía bien cómo tratar a
Leonor y ella también estaba
nerviosa. Pero luego se rompió
el hielo. La monitora pone un
ejemplo de bulo: una supuesta
noticia que atribuye el origen
del coronavirus a las antenas de
telefonía 5G. Y explica a qué
fuentes fiables recurrir para des-
mentirla. Pero no siempre es
tan fácil: hace unos días corrió
por el instituto la noticia de que
la Princesa de Asturias iba a visi-
tarlos. La mayoría creyó que era
mentira. Muchos no dieron cré-
dito hasta que la vieron.

El instituto de Leganés no es
tan cosmopolita como la escuela
de Gales, pero sí heterogéneo.
Conviven unmuchacho travesti-
do y varias jóvenes con yihad (el
pañuelo islámico). Se sorpren-
dían al preguntarles si sus com-
pañeros las tratan igual que a
los demás. “¡Claro!”, contesta-
ron al unísono. Es la España en
la que Leonor de Borbón se pre-
para para reinar.

Enrique de Inglaterra y su es-
posa, Meghan Markle, llega-
ron al Reino Unido, ella por
primera vez en dos años, en
una visita de acercamiento
con la familia real británica
que ha causado un enorme re-
vuelo. Ambos hicieron escala
en el país aprovechando su
asistencia a los Juegos Invic-
tus 2020, que se están cele-
brando en La Haya (Países Ba-
jos). Y allí visitaron a Isabel II y
al príncipe Carlos. Enrique
concedió ayer una entrevista
en exclusiva al programade te-
levisión Today Show, de la ca-
dena estadounidense NBC, en
la que ha hablado acerca de
cómo encontró a la soberana.

“¿Cómo te sentiste al estar
de vuelta? ¿Cómo fue estar
con ella?”, le pregunta la perio-
dista Hoda Kotb al príncipe,
en referencia a Isabel II. “¿Es-
tar con ella?”, reflexiona él,
dándose algo de tiempo para
contestar. “Fue estupendo.
Fue genial verla. Ya sabes, es-
tá en plena forma. Siempre ha
tenido un enorme sentido del
humor conmigo. Y quería ase-
gurarme de que ella está, ya
sabes, protegida, y de que tie-
ne a la gente correcta alrede-
dor de ella”, afirma el herma-
no menor de Guillermo de In-
glaterra.

La entrevistadora pregun-
ta si ha vuelto a hacer reír a la
monarca. “Sí, lo hice”, sonríe
él, divertido. “Tanto Meghan
como yo, los dos”, matiza des-
pués. “Fue fantástico volver a
conectar con ella. Y bueno, el
hogar para mí está, en este
momento, en Estados Unidos.
Y así es como lo siento. Nos
han recibido con los brazos
abiertos y tenemos una comu-
nidad estupenda en Santa Bar-
bara”, asegura sobre su nue-
va vida lejos de Londres y cen-
trada en la lujosa ciudad de
Montecito, refugio de ricos y
famosos a hora y media de
Los Ángeles.

Leonor de Borbón, de visita
en un instituto público
La Princesa de Asturias asiste a una jornada de sensibilización
en ciberseguridad para jóvenes en un centro de Leganés

Enrique de
Inglaterra
quería saber si
Isabel II estaba
protegida

TARKUS

La princesa Leonor, ayer en el instituto Julio Verne de Leganés (Madrid). / ANDREA COMAS
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