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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. 
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Societat

el departament va dir als mitjans 
que d’entrada només s’oferirà en 
una vintena de centres. Aquest nou 
batxillerat permetrà als alumnes 
barrejar assignatures de les bran-
ques ja existents: a primer els estu-
diants hauran de fer obligatòria-
ment matemàtiques i economia, i a 
segon ciències generals i movi-
ments culturals i artístics. 

“Una nova falta de respecte” 
Més enllà dels canvis, els docents 
han mostrat el malestar per haver-
se assabentat de les línies mestres 
del currículum per les xarxes. “En-
tre esperpèntic i dramàtic, el respec-

te que es brinda a la comunitat edu-
cativa”, deia Cesc Ayora, cap d’estu-
dis d’ESO de l’Escola Tecnos de Ter-
rassa. “Amb aquesta provisionalitat 
és impossible fer una bona orienta-
ció a 4t d’ESO”, apuntava Jaume 
Montsalvatge, responsable de l’àrea 
de pedagogia i innovació de l’Esco-
la Pia. Per a Joan Cumeras, director 
de l’Institut Sobrequés de Girona, és 
una “nova falta de respecte i una 
mostra d’improvisació” del departa-
ment. “Les direccions no tenim l’es-
borrany promès ni n’hem pogut par-
lar en cap reunió, però ja s’està re-
partint als alumnes al Saló de l’En-
senyament. Estem indignats”. 

Educació publicita el nou batxillerat 
sense consultar abans els centres

Aragonès legitima Cambray com a interlocutor amb els sindicats, tot i les seves queixes

VAGA DE DOCENTS

Sorpresa pels díptics que es repar-
teixen a l’estand del departament 
d’Educació al Saló de l’Ensenya-
ment: entre la informació que po-
den consultar els estudiants hi ha 
un esquema de com serà el futur 
batxillerat, cosa que no seria estra-
nya si no fos perquè els centres edu-
catius fa més d’un mes que dema-
nen a la conselleria que els enviï 
aquesta documentació per fer-hi 
aportacions i orientar els alumnes, 
sobretot els de 4t d’ESO, que enca-
ra no saben amb quin batxillerat es 
trobaran el curs que ve. La indigna-
ció entre el professorat s’ha fet pa-
lesa a les xarxes. Consideren que, 
novament, la conselleria ha tirat pel 
dret i aplicarà canvis sense consul-
tar-los. Precisament, la manera de 
procedir del departament és una de 
les raons que van empènyer molts 
docents a la vaga. 

El díptic, que també està penjat a 
la web de la conselleria, deixa clar 
que la informació és “provisional”, 
però el cert és que és el primer do-
cument d’Educació que dona detalls 
per escrit de com serà el futur batxi-
llerat. Fins ara les úniques notícies 
que en tenien els centres eren pels 
sindicats i per la premsa. Així, a pri-
mer de batxillerat les hores de ma-
tèries comunes –llengües, filosofia 
i educació física– passaran de 14 a 12 
a la setmana, perquè s’elimina l’as-
signatura de ciències del món con-
temporani; les assignatures de mo-
dalitat –que s’estudien en funció de 
la branca de batxillerat escollida– 
passen de 12 hores setmanals a 9, i 
les optatives –que ara ocupaven no-
més 4 hores setmanals– creixen fins 
a 9 hores, per diversificar i persona-
litzar més els aprenentatges segons 
els interessos de cada alumne. 

Segons el fullet, facin la modali-
tat que facin, els estudiants podran 
triar entre optatives anuals (biome-
dicina, funcionament de l’empresa, 
programació, psicologia...) i trimes-
trals (creació literària, matemàtica 
aplicada, problemàtiques socials, 
robòtica...). A segon es mantindrà la 
mateixa organització, perquè els 
nous currículums s’aplicaran el 
curs que ve només als cursos impa-
rells, tot i que segons el díptic s’in-
troduiran també noves optatives. 

Un altre dels canvis que s’anun-
cien al Saló és la introducció d’una 
nova modalitat de batxillerat, el ge-
neral, que està “en fase pilot” i que 

BARCELONA
LAIA VICENS

El conseller Josep Gonzàlez-Cambray, durant la visita al Saló de l’Ensenyament. EUROPA PRESS

Amb tot, els centres tindran un 
curs més de marge per començar a 
aplicar els canvis. En el segon dia de 
vaga, el conseller Josep Gonzàlez-
Cambray va anunciar aquesta con-
cessió. Ahir, segons el departament, 
un 9,8% del professorat de la públi-
ca va fer vaga i milers de persones 
van tornar a sortir al carrer. La prin-
cipal manifestació, que va reunir uns 
10.000 docents segons la Guàrdia 
Urbana i 30.000 segons els sindi-
cats, va acabar a plaça Sant Jaume, 
on la secretària general de Presidèn-
cia, Núria Cuenca, va rebre una de-
legació sindical perquè el president 
Pere Aragonès era a Alemanya. Els 
sindicats li van lliurar una carta per 
al president en què li demanen la in-
tervenció perquè consideren “inas-
sumible” l’actitud de Cambray, que 
qualifiquen d’“impositiva i autorità-
ria”, i el titllen també d’“inexpert” a 
l’hora de negociar.  

“Sense cap proposta de negocia-
ció i diàleg ens és impossible arribar 
a un acord”, afirmen. També propo-
sen al departament que els diners 
descomptats als treballadors per la 
vaga s’inverteixin als centres. Ara-
gonès va reafirmar la confiança en 
Cambray, a qui considera “la perso-
na més indicada per negociar amb 
els sindicats educatius”.e 

Seguiment
Segons el 
departament, 
ahir un 9,8% 
dels docents 
van fer vaga

El 45% dels catalans avalen l’avançament de curs
L’avançament del curs escolar no és l’úni-
ca causa de la vaga, però sí que en va ser el 
principal detonant, perquè els sindicats 
van anunciar els cinc dies d’aturada 
d’aquest març i les mobilitzacions just 
després que el conseller d’Educació, Jo-
sep Gonzàlez-Cambray, es negués a reti-
rar l’ordre sobre el calendari.  

Ahir va arribar la constatació del su-
port social a la mesura: el 45,2% dels ca-
talans donen suport a l’avançament de 

l’inici del curs escolar, segons l’enquesta 
òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO), mentre que el 36,5% dels enques-
tats hi estan en contra i un 18% encara no 
ho tenen clar.  

Molt més suport té en canvi la baixada 
de ràtios: el 74,5% dels enquestats apos-
ten per reduir el nombre d’alumnes per 
aula. L’enquesta es va fer abans que el Go-
vern anunciés l’avançament sense nego-
ciar-lo amb la comunitat educativa.
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Cap acostament després de tres dies de
fortes mobilitzacions a l’educació - El Diari
de l'Educació
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sortit aquest migdia al telenotícies a defensar
el seu conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, el qual durant tres dies ha hagut de
sentir com, des del carrer i les xarxes, milers de veus de docents (als quals fa mesos que no es
cansa de felicitar per la seva dedicació en temps de pandèmia) li demanaven a crits la dimissió.
Com fan tots els presidents dels clubs de futbol amb els seus entrenadors, Aragonès ha reiterat
la seva confiança en Cambray, per al qual s’obren ara deu dies per tractar d’acostar posicions.
La modificació dels tempos en la implantació del nou currículum segur que ha suposat un
alleujament per molts equips directius, però no aconsegueix fer trontollar la unitat sindical.

En la roda de premsa improvisada que Gonzàlez-Cambray va oferir el segon dia de vaga, el
conseller va insistir que fins i tot el primer dia “la majoria de mestres han anat a treballar”. Les
dades de participació en la vaga que ha anat oferint aquests dies el Departament així ho
corroborarien. Només a la pública, dimarts el seguiment hauria estat del 33%, dimecres del
15,75% i dijous del 9,85%. A la concertada, hauria estat d’una mica més del 8% dimarts i
dimecres. Lògicament, els sindicats donen unes altres xifres de participació, sempre per sobre
del 50%, a partir de petits mostrejos, i de no computar els serveis mínims com a personal que no
secunda la vaga, com sí fa el Departament.

Però més enllà d’aquestes discrepàncies en les xifres, gairebé obligades, els sindicats han
aconseguit paralitzar l’educació pública durant tres dies, guanyar els carrers de les principals
ciutats del país, i entrar a totes les llars a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.
Només aquest matí el dia s’ha despertat amb diversos talls a les rondes de Barcelona, li ha
seguit un piquet davant la seu central d’ERC, i després una manifestació, la tercera en tres dies,
que ha recorregut els dos kilòmetres que separen la plaça Universitat del Palau de la
Generalitat, i que ha acabat omplint la plaça de Sant Jaume.

Al Palau, la secretària general de Presidència, Núria Cuenca (que en la passada legislatura
ocupava aquest mateix càrrec a Educació), ha rebut a una delegació dels manifestants, que si
més no aquest cop s’han pogut asseure. Cuenca s’ha compromès a traslladar una carta dels
sindicats al president Aragonès, si bé no farà falta, ja que en aquesta carta els sindicats li
demanen que lideri personalment les negociacions perquè ja no es considera al conseller un
interlocutor vàlid, una possibilitat que Aragonès ha descartat immediatament des d’Alemanya,
on era en visita oficial.

El conseller Gonzàlez-Cambray segueix sostenint que algunes de les qüestions que figuren
entre les reivindicacions dels sindicats ja s’estan afrontant, i no li falta raó quan afirma que la
qüestió de la reducció de ràtios ja té calendari, que també s’està fent un esforç en l’estabilització
de plantilles (això sí, passant per oposicions, i no per concursos de mèrits, com alguns sindicats
fa anys que demanen), i que els terços de jornada tenen els dies comptats. Però queden altres
qüestions en les que la distància és sideral, com l’obligatorietat del C2 de català a partir del curs
vinent, o les clàssiques demandes de tornar a les hores lectives anteriors a les retallades o la
retirada del decret de plantilles. I, per descomptat, el principal (que no únic) dels esculls:
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l’avançament del curs escolar, on ningú s’ha mogut de la seva posició.

I un últim detall, no menor: el pròxim diumenge s’acaba el termini de dos mesos que té el
Departament d’Educació per contestar al TSJC com pensa acatar la sentència sobre el 25% del
castellà. En una primera comunicació amb el tribunal, el Departament va assumir en primera
persona la responsabilitat, però entre les mil-i-una interpretacions que es van fer del nou
currículum, va córrer la idea que el 20% d’hores de lliure disposició que a partir d’ara tindrà cada
centre serà la forma com el Departament sortejarà aquest dilema, perquè ha d’acatar la
sentència però ha de semblar que no ho fa, o dit a l’inrevés, no l’ha d’acatar però ha de semblar
que ho fa. I els sindicats ja han deixat clar que no toleraran que la fórmula màgica del 25% sigui
passar la pilota a les direccions.
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passar la pilota a les direccions.
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De la "dimissió" al "cessament" de
Cambray: tercer dia consecutiu de
manifestacions
De “Cambray dimissió” a “Cambray cessament”. Aquest dijous la capçalera tenia ben clar cap
a quina direcció havien d’anar els càntics. Avui ha estat el tercer dia consecutiu que mestres i
docents han omplert els carrers de Barcelona per protestar contra la gestió del Departament
d’Educació. Si bé en els darrers dies els esforços han anat destinats a deixar clar que la
comunitat educativa no protesta només per la modificació del calendari, sinó per
l’arrossegament de les retallades de la crisi econòmica; aquest dijous els sindicats han deixat
ben clar que volen que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, sigui el seu nou
interlocutor, i no el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. De fet, han registrat una
petició formal a Palau per demanar una trobada amb el cap de l’Executiu.

 

 

De totes maneres, Aragonès ja ha respost a aquesta petició des d’Alemanya. S’ha afanyat a
descartar-se com a interlocutor amb els sindicats del món de l’Educació, i ha assegurat que
qui té "l'expertesa, el coneixement i la confiança" per dialogar amb la comunitat educativa és el
Departament de Cambray, amb "tot el Govern al costat". Ha insistit que el conseller té tot el seu
suport per generar el "màxim d'acords possibles". El cas és que totes dues parts asseguren que
volen seure a negociar, però de moment no hi ha cap mena d’acord. Abans que comencés la
manifestació d’aquest dijous, la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura, ha
manifestat que els docents volen “desescalar” la situació i arribar a un acord amb el Govern per
tal d’abandonar els carrers.
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10.000 manifestants, un altre cop

Dilluns va ser el tret de sortida d’aquests cinc dies de vaga convocats pel mes de març. Llavors
van ser 22.000 les persones que van manifestar-se al centre de Barcelona, segons la Guàrdia
Urbana. I aquest dijous la policia barcelonina ha informat que el nombre de manifestants es
manté igual que el d’aquest dimecres: unes 10.000 persones.

De totes maneres, però, el Departament d’Educació ha informat aquest matí que el seguiment de
la vaga als centres públics ha estat aquest matí inferior al 10%; és a dir, menys que aquest
dimecres. Ara bé, cal assenyalar que els mestres i professors han tornat a aconseguir fer una
nova demostració de força. La via Laietana estava plena de gent: des de la plaça Urquinaona
fins a la plaça de l’Àngel, a l’alçada de la plaça Sant Jaume, destinació final d’aquesta
mobilització. 
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“No són cinc dies de vacances”

Els manifestants s’estan esforçant molt aquests dies per deixar-li ben clar a l’opinió pública que
la qüestió del calendari ha estat només la gota que ha fet vessar el got. Un dels càntics més
sonats aquests dies és el que “No són cinc dies de vacances, sí són deu anys de retallades”.
La situació a les aules és crítica, segons els sindicats, i les escoles necessiten més personal i
més finançament per garantir una bona educació als seus alumnes. Hi ha una altra cosa que va
emprenyar la comunitat educativa, i va ser la qüestió del nou currículum. Ara bé, tot i la cessió
del conseller Cambray per poder ajornar un any la seva aplicació als centres que ho desitgin, els
sindicats insisteixen que es tracta d’una maniobra “inútil” que no els farà sortir dels carrers.
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El tercer dia de vaga –l’últim 
d’aquesta setmana– en protesta 
per la gestió del conseller d’Educa-
ció, Josep Gonzàlez-Cambray, uns 
10.000 docents de l’escola pública 
es van manifestar ahir pel centre de 
Barcelona fins a arribar a les portes 
del Palau de la Generalitat, on van 
reclamar la mediació en el conflic-
te del president Pere Aragonès.  

Els sindicats convocants (Us-
tec, CCOO, UGT, Aspepc, Intersin-
dical, USOC i CGT) consideren que 
Cambray «ja no és un interlocutor 
vàlid» i ja no en demanen la di-
missió, sinó la destitució.  

Des d’Alemanya, el president 
va rebutjar ser interlocutor i va 
donar suport al seu conseller. «Té 
l’experiència, el coneixement i la 
confiança» per dialogar amb la 
comunitat educativa i generar 
«els màxims acords possibles», 
amb «tot el Govern al seu costat», 
va afirmar. 

Els sindicats no es van desanimar 
davant la reacció d’Aragonès. «Ja 
ens l’esperàvem. Políticament ha 
de mostrar unitat. Entenem que el 
president no vulgui desautoritzar 
en públic Cambray. Però ja veu-
rem com evolucionen les coses», 
va assenyalar Iolanda Segura, la 
portaveu del sindicat Ustec.  

Al final de la manifestació, i 
abans de conèixer el no d’Ara-
gonès, els dirigents sindicals van 
entregar a la secretària general de 
Presidència, Núria Cuenca, una 
carta dirigida al president.  

En la missiva exposaven l’ac-
titud de «menyspreu» que Cam-
bray ha mostrat cap a la comuni-
tat educativa. Al·ludien a la reunió 
que van mantenir amb ell dimarts 
i apuntaven que el conseller «va 
demostrar ineficàcia i inexpe-
riència» i no va assumir cap pro-
posta de negociació ni diàleg, i per 
tant, els és impossible, assegura-
ven, desbloquejar la situació. I 
afegien que l’actitud «auto-
ritària» de Cambray és inassumi-
ble, per la qual cosa demanaven a 

Aragonès que assumeixi la nego-
ciació, una cosa que el president 
va descartar.  

A l’espera de si s’obre o no una 
negociació, les pròximes aturades 
convocades seran els dies 29 i 30 
de març.  La tercera aturada va te-
nir un seguiment del 9,8%, se-
gons Educació. El sindicat Aspepc 
el va elevar al 47,8% 

El malestar del professorat 
amb Cambray no sembla que 
s’apaivagui, sinó tot el contrari.  
El Departament d’Educació, que 
encara no ha enviat als centres 
l’esborrany del nou currículum de 
batxillerat, va presentar al Saló de 
l’Ensenyament un díptic amb in-
formació «provisional» sobre el 
batxillerat del curs 2022-2023 en 
el qual se n’exposen els diversos 
tipus, inclòs el general, que apun-
ta que estarà en «fase pilot», així 
com les matèries comunes, les de 
modalitat i les optatives. I fins i 
tot hi consta la distribució horària 
de cada matèria. La mateixa in-
formació també va aparèixer a la 
web d’Educació.  

Polèmica amb el currículum 

Però, i d’aquí ve el malestar, a les 
direccions dels centres no els ha-
via arribat res relatiu al nou currí-
culum. Això va irritar de nou els 
docents. «És un absolut menys-
preu a tota la comunitat educati-
va», va dir el secretari general 
d’Aspepc, Xavier Massó. 

Precisament, un dels motius 
de la vaga és la «poca conside-
ració» que Cambray té amb els 
professors. S’han hagut d’assa-
bentar dels currículums i del nou 
calendari, per exemple, a través 
de la premsa.  n

Aragonès recolza Cambray i 
rebutja mediar amb els docents

10.000 professors protesten al carrer per tercer dia. Educació torna a irritar el col·lectiu avançant  
al Saló de l’Ensenyament informació sobre el nou batxillerat que no ha enviat als centres.

EDUCACIÓ 

MONTSE BARAZA 
Barcelona

Concentració de mestres i professors a la plaça de Sant Jaume, ahir.

Joan Cortadellas

u La Fundació Cora-
chan ha realitzat una do-
nació de medicaments i 
material sanitari amb els 
quals es cobriran algu-
nes de les necessitats 
més urgents derivades 
del conflicte a Ucraïna. El 
consolat general d’aquell 
país a Barcelona, sol·lici-
tador d’aquesta dona-
ció, s’encarregarà de co-
ordinar l’enviament i la 
distribució d’una sèrie de 
productes mèdics im-
prescindibles per a les 
àrees de quiròfan, ur-
gències i ucis.

Donació a Ucraïna 
de material sanitari 
i medicaments

C

+ elperiodico.com 
/es/fotos/ 

Fundació Cora-
chan / Barcelona
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  Diari de Girona 10 DIVENDRES, 18 DE MARÇ DE 2022

Local Comarques

n Els directors dels instituts d’ar-
reu de la província de Girona te-
nien una assignatura pendent: 
reunir-se amb el director dels Ser-
veis Territorials d’Educació a Gi-
rona, Adam Manyé. 

La trobada, que es va celebrar 
dimecres i es va allargar més de 
tres hores, havia de donar respos-
ta als interrogants dels equips di-
rectius recollits en una carta que 
ja havien fet arribar als Serveis 
Territorials i al conseller d’Edu-
cació, a partir d’on volien debatre 
mesures com l’avançament del 
calendari, el currículum d’ESO o 
l’aposta per la jornada intensiva. 
I aquí és on va esclatar la sorpre-
sa. Segons els assistents a la reu-
nió, que va congregar una setan-
tena de directors i va comptar 
també amb la presència de la 
subdirectora general de la Funció 
Directiva i Lideratge Pedagògic, 
Laura Alegre, Manyé va obrir la 
porta a estudiar cas a cas  la casu-
ística de cada institut escola de la 
província de Girona abans d’im-
plantar la jornada partida. «Va dir 
que era necessari estudiar cada 
institut escola de manera indivi-
dual», va afirmar la docent de 
l’institut escola de Cadaqués, 
Anna Bosch. El Departament 
d’Educació, però, no va voler fer 
cap declaració al respecte en ser 

preguntat per aquest diari.  
«Demanem que es reconside-

ri l’aplicació de la jornada parti-

da i poder aplicar l’autonomia de 
centre perquè cada territori té 
unes casuístiques diferents», va 

assenyalar Bosch. En aquest sen-
tit, va afegir que «en algunes loca-
litats la jornada partida pot servir 

com a reclam per a atraure alum-
nes i, en centres com el nostre en 
què se’ns va imposar el curs pas-
sat perquè som de nova creació, 
no ens convé gens i així ho subs-
criu tota la comunitat escolar», va 
sentenciar. 

L’aplicació de la jornada parti-
da havia de començar pels insti-
tuts escola i després estendre’s 
per la resta d’instituts, van recor-
dar els assistents, segons va expli-
car el passat mes de febrer a TV3 
la secretària de Transformació 
Educativa, Núria Mora. «El direc-
tor dels Serveis Territorials ens va 
dir que, segons el que els consta-
va, aplicar la jornada partida de 
forma generalitzada a la resta 
d’instituts no està sobre la taula», 
va assenyalar Bosch. Unes decla-
racions que van generar un «mo-
ment de contradicció» entre els 
docents, que no van entendre 
que ara no es contemplés. 

Educació obre la porta a estudiar cas a cas la 
fi de la jornada intensiva als instituts escola

u Els directors dels instituts gironins revelen que el Departament ara nega 
aplicar la jornada partida als centres de Secundària de forma generalitzada «Demanem que es 

reconsideri l’aplicació 
de la jornada partida 
perquè cada territori té 
una casuística diferent»

MERITXELL COMAS. GIRONA

ACN

u Uns 10.000 docents van tornar a sortir ahir als carrers de Barcelona en el tercer dia consecutiu de mobilitzaci-
ons, que va culminar a la plaça Sant Jaume. Allà, els representants sindicals van entregar una carta dirigida al 
president de la Generalitat de Catalunya amb la voluntat de concertar una trobada. A les comarques gironines la 
vaga, que es reprendrà el 29 de març, va tenir un seguiment del 4,97% a les escoles públiques. ACN/DDG. BARCELONA

Milers de docents es manifesten a Barcelona en el tercer dia de vaga

n El 45,2% dels catalans està 
d’acord amb l’avançament del 
curs escolar mentre que el 36,5% 
no ho comparteix, segons l’en-
questa Òmniubus del Centre 
d’Estudis d’Opinió (CEO) realit-
zada entre el 17 de novembre i el 

17 de desembre del 2021 a un to-
tal de 1.200 persones.  

Els electors de la gran majoria 
de partits donen suport a la deci-
sió del Govern. Només els votants 
de Vox són més partidaris de no 
avançar el començament del curs 
i en el cas dels de Cs, estant divi-

dits. Pel que fa a les diferències se-
gons grups d’edat, la franja d’en-
questats que tenen entre 18 i 24 
anys són els que es manifesten 
més clarament en contra la me-
sura, en un 68,5%. I entre els que 
tenen entre 25 i 34 anys també hi 
ha més detractors que favorables 

a modificar el calendari escolar. 
En canvi, a la franja de les perso-
nes entre 35 i 49 anys, per tant, en 
edat de tenir fills a l’escola, un 
51,6% està a favor de l’avança-
ment del curs i un 36,2 % s’hi ma-
nifesta en contra. En el cas dels 
que tenen entre 50 i 64 anys, tam-
bé són majoria els que volen que 
les classes comencin abans, en 
un 45’5%. I així també ho creu el 
47,6% dels majors de 64 anys. 

D’altra banda, un 72% dels en-
questats valora positivament que 

els escoles hagin estat obertes en 
pandèmia i un 74% demana que 
es redueixin les ràtios. 

L’enquesta es va realitzar 
abans que el conseller d’Educa-
ció, Josep Gonzàlez-Cambray, 
anunciés a principis de febrer que 
el curs que ve les classes comen-
çaran el 5 de setembre a Primària 
i el 7 de setembre a Secundària. 
Una decisió criticada pels sindi-
cats d’ensenyament i que és un 
dels motius per la vaga d’aquests 
dies als centres educatius.

El 45,2% dels catalans està d’acord amb 
l’avançament del curs, segons el CEO
ACN. BARCELONA
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Local Comarques

n Els directors dels instituts d’ar-
reu de la província de Girona te-
nien una assignatura pendent: 
reunir-se amb el director dels Ser-
veis Territorials d’Educació a Gi-
rona, Adam Manyé. 

La trobada, que es va celebrar 
dimecres i es va allargar més de 
tres hores, havia de donar respos-
ta als interrogants dels equips di-
rectius recollits en una carta que 
ja havien fet arribar als Serveis 
Territorials i al conseller d’Edu-
cació, a partir d’on volien debatre 
mesures com l’avançament del 
calendari, el currículum d’ESO o 
l’aposta per la jornada intensiva. 
I aquí és on va esclatar la sorpre-
sa. Segons els assistents a la reu-
nió, que va congregar una setan-
tena de directors i va comptar 
també amb la presència de la 
subdirectora general de la Funció 
Directiva i Lideratge Pedagògic, 
Laura Alegre, Manyé va obrir la 
porta a estudiar cas a cas  la casu-
ística de cada institut escola de la 
província de Girona abans d’im-
plantar la jornada partida. «Va dir 
que era necessari estudiar cada 
institut escola de manera indivi-
dual», va afirmar la docent de 
l’institut escola de Cadaqués, 
Anna Bosch. El Departament 
d’Educació, però, no va voler fer 
cap declaració al respecte en ser 

preguntat per aquest diari.  
«Demanem que es reconside-

ri l’aplicació de la jornada parti-

da i poder aplicar l’autonomia de 
centre perquè cada territori té 
unes casuístiques diferents», va 

assenyalar Bosch. En aquest sen-
tit, va afegir que «en algunes loca-
litats la jornada partida pot servir 

com a reclam per a atraure alum-
nes i, en centres com el nostre en 
què se’ns va imposar el curs pas-
sat perquè som de nova creació, 
no ens convé gens i així ho subs-
criu tota la comunitat escolar», va 
sentenciar. 

L’aplicació de la jornada parti-
da havia de començar pels insti-
tuts escola i després estendre’s 
per la resta d’instituts, van recor-
dar els assistents, segons va expli-
car el passat mes de febrer a TV3 
la secretària de Transformació 
Educativa, Núria Mora. «El direc-
tor dels Serveis Territorials ens va 
dir que, segons el que els consta-
va, aplicar la jornada partida de 
forma generalitzada a la resta 
d’instituts no està sobre la taula», 
va assenyalar Bosch. Unes decla-
racions que van generar un «mo-
ment de contradicció» entre els 
docents, que no van entendre 
que ara no es contemplés. 

Educació obre la porta a estudiar cas a cas la 
fi de la jornada intensiva als instituts escola

u Els directors dels instituts gironins revelen que el Departament ara nega 
aplicar la jornada partida als centres de Secundària de forma generalitzada «Demanem que es 

reconsideri l’aplicació 
de la jornada partida 
perquè cada territori té 
una casuística diferent»

MERITXELL COMAS. GIRONA

ACN

u Uns 10.000 docents van tornar a sortir ahir als carrers de Barcelona en el tercer dia consecutiu de mobilitzaci-
ons, que va culminar a la plaça Sant Jaume. Allà, els representants sindicals van entregar una carta dirigida al 
president de la Generalitat de Catalunya amb la voluntat de concertar una trobada. A les comarques gironines la 
vaga, que es reprendrà el 29 de març, va tenir un seguiment del 4,97% a les escoles públiques. ACN/DDG. BARCELONA

Milers de docents es manifesten a Barcelona en el tercer dia de vaga

n El 45,2% dels catalans està 
d’acord amb l’avançament del 
curs escolar mentre que el 36,5% 
no ho comparteix, segons l’en-
questa Òmniubus del Centre 
d’Estudis d’Opinió (CEO) realit-
zada entre el 17 de novembre i el 

17 de desembre del 2021 a un to-
tal de 1.200 persones.  

Els electors de la gran majoria 
de partits donen suport a la deci-
sió del Govern. Només els votants 
de Vox són més partidaris de no 
avançar el començament del curs 
i en el cas dels de Cs, estant divi-

dits. Pel que fa a les diferències se-
gons grups d’edat, la franja d’en-
questats que tenen entre 18 i 24 
anys són els que es manifesten 
més clarament en contra la me-
sura, en un 68,5%. I entre els que 
tenen entre 25 i 34 anys també hi 
ha més detractors que favorables 

a modificar el calendari escolar. 
En canvi, a la franja de les perso-
nes entre 35 i 49 anys, per tant, en 
edat de tenir fills a l’escola, un 
51,6% està a favor de l’avança-
ment del curs i un 36,2 % s’hi ma-
nifesta en contra. En el cas dels 
que tenen entre 50 i 64 anys, tam-
bé són majoria els que volen que 
les classes comencin abans, en 
un 45’5%. I així també ho creu el 
47,6% dels majors de 64 anys. 

D’altra banda, un 72% dels en-
questats valora positivament que 

els escoles hagin estat obertes en 
pandèmia i un 74% demana que 
es redueixin les ràtios. 

L’enquesta es va realitzar 
abans que el conseller d’Educa-
ció, Josep Gonzàlez-Cambray, 
anunciés a principis de febrer que 
el curs que ve les classes comen-
çaran el 5 de setembre a Primària 
i el 7 de setembre a Secundària. 
Una decisió criticada pels sindi-
cats d’ensenyament i que és un 
dels motius per la vaga d’aquests 
dies als centres educatius.

El 45,2% dels catalans està d’acord amb 
l’avançament del curs, segons el CEO
ACN. BARCELONA
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Les escoles de Catalunya finalment
qualificaran els suspensos com a ‘no
assolit’
En plena cadena de vagues dels professors catalans, la Conselleria d’Educació ha corregit el
sistema d’avaluació, un dels temes més polèmics del nou currículum educatiu. El projecte del
departament que dirigeix Josep González-Cambray pretenia variar la denominació del suspens
en l’ESO. Volia denominar-los «en procés d’assoliment» però finalment es mantindrà l’actual,
«no assolit».

La Generalitat ha canviat de criteri després d’haver rebut aportacions dels centres educatius,
que van apuntar que la denominació vigent és «més informativa» per a les famílies.

Notícies relacionades

La rectificació l’han comunicat aquest divendres la secretària de Transformació Educativa, Núria
Mora, i el director general d’Innovació, Investigació i Cultura Digital, Joan Cuevas, en una roda
de premsa per presentar els nous currículums educatius.

A més, els instituts disposaran de 420 hores de gestió autònoma –quatre de setmanals, mentre
que a la proposta inicial eren sis–, amb les quals augmentaran les hores dedicades a les
ciències naturals, plàstica, música, ciències socials i tecnologia i disminuiran per a català i
castellà.
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La rectificació l’han comunicat aquest divendres la secretària de Transformació Educativa, Núria
Mora, i el director general d’Innovació, Investigació i Cultura Digital, Joan Cuevas, en una roda
de premsa per presentar els nous currículums educatius.

A més, els instituts disposaran de 420 hores de gestió autònoma –quatre de setmanals, mentre
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Educació renuncia a la qualificació "en
procés d'assoliment" i manté el "no
assoliment"
El Departament d'Educació ha decidit fer marxa enrere en el canvi de les qualificacions
escolars que substituïa la nota de suspens per "en procés d'assoliment".

Ho ha dit aquest divendres la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, que ha explicat
que la decisió s'ha pres arran de les aportacions rebudes per la comunitat educativa.

Segons Mora, aquestes aportacions els han fet veure que moltes famílies no entendrien el
missatge que es volia comunicar amb la nova fórmula, i al final se seguirà fent servir la qualificació
"no assoliment":

"Què ens ha passat en part de les aportacions que hem rebut? Que les notes i les
qualificacions han de servir perquè les famílies ho entenguin i, mentre aquest missatge
de treball competencial no sigui compartit per tota la comunitat, acceptem que
segurament és més informatiu un "no assoliment" que un "en procés d'assoliment"."

"Per tant, aquí fem una primera modificació amb les aportacions rebudes i anem al "no
assoliment", "assoliment satisfactori", "notable" i "excel·lent"."

La secretària de Transformació Educativa ha explicat que la intenció del canvi era per remarcar
que les competències es van aprenent, i que no són "blanc o negre".

La intenció de fer el canvi a la nova fórmula es va conèixer a principis de març, i llavors ja va
aixecar crítiques d'alguns sectors, que ho van interpretar com un eufemisme.

Les qualificacions actualment vigents es van introduir a finals del 2016 amb només quatre notes:
"assoliment excel·lent" (AE), "assoliment notable" (AN), "assoliment satisfactori" (AS) i "no
assoliment" (NA).
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Educació modifica l'esborrany sobre els
nous currículums després de tres dies de
vaga - Regió7
Així, es mantindrà el 'no assoliment' en l'avaluació ja que es reconeix que fins que tothom
interioritzi l'ensenyament competencial és "més informatiu", segons la secretària de
Transformació Educativa, Núria Mora. Un altre de canvis és la reducció d'hores de gestió
autònoma de les sis inicialment plantejades a quatre. Educació ha rebut 850 propostes de
canvis i defensa que s'ha donat resposta a la majoria.

Cambray podria reunir-se amb el comitè de vaga abans del
29 de març

El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, s'ha compromès a reunir-se amb el comitè
de vaga dels docents que es manifesten abans del 29 de març, segons ha assegurat la CUP.
En declaracions a l'ACN, el diputat cupaire Carles Riera ha explicat que s'han reunit aquest matí
amb el conseller al Departament davant la situació "d'enrocament" i "bloqueig" que
denuncien que hi ha al Govern.

Just aquest dijous la CUP es va oferir com a mediadora. Riera ha celebrat el compromís "ferm
i efectiu" de Cambray per reunir-se amb el comitè de vaga i ha explicat que s'ha acordat que
l'ordre del dia de la trobada es basarà en la carta sindical que recull el marc negociador
consensuat pel comitè.
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Els alumnes que van cursar 2n 
d’ESO el 2021, afectats pel primer 
any de la pandèmia, van aprendre 
un 25% menys de matemàtiques 
que els estudiants d’aquest ma-

teix curs dos anys abans. Així ho 
revela l’estudi Pèrdua d’aprenen-
tatge després d’un any de pandè-
mia, el primer d’aquest tipus que 
es porta a terme a Espanya, pu-
blicat ahir per la Fundació Cotec i 
el Centre de Polítiques Econòmi-
ques d’ESADE (EsadeEcPol). 

L’estudi es basa en dades de les 

avaluacions externes de diagnòs-
tic realitzades per l’Institut Basc 
d’Avaluació i Investigació Educa-
tiva (ISEI-IVEI) el març del 2021. 
En aquestes avaluacions van par-
ticipar tots els estudiants de 2n 
d’ESO del País Basc. Les dades, se-
gons els seus autors, són extrapo-
lables a tot Espanya, ja que el tan-

cament escolar i les restriccions 
escolars van afectar totes les au-
tonomies per igual. No obstant, 
s’ha de tenir en compte que els 
alumnes d’Euskadi estan per-
dent competències no només en 
eusquera sinó, per efecte rebot, en 
la resta d’assignatures, com ma-
temàtiques i castellà. El 2019, el 
53% dels estudiants d’ESO esta-
ven en el nivell inicial d’eusque-
ra, el percentatge més elevat de 
l’última dècada. 

Els tècnics van comparar, d’una 
banda, les dades obtingudes per 
aquests mateixos alumnes el 2017 
(a 4t de primària) i, per una altra, 
les que van obtenir dos anys abans 
(el 2019). Els resultats donen, a 
més, una pèrdua d’aprenentatge 
d’un 15% en eusquera, mentre que 
de l’assignatura de castellà la pèr-
dua mitjana és del 13%. nUna aula d’una escola.

Ferran Nadeu

El confinament va minvar 
l’aprenentatge de les matemàtiques

Els alumnes d’ESO van perdre un 25% d’aquesta matèria el primer 
any de pandèmia, mentre que el descens a Castellà va ser del 13%.

INVESTIGACIÓ

EL PERIÓDICO 
Madrid

La segona jornada de vaga del 
professorat contra la gestió del 
conseller d’Educació, Josep Gon-
zàlez-Cambray, no va ser tan 
massiva com la del 15-M, que te-
nia el suport de les direccions de 
centres públics, però els sindicats 
la van considerar també un èxit. 
Unes 10.000 persones, segons la 
Guàrdia Urbana, van participar a 
Barcelona en la manifestació da-
vant el Saló de l’Ensenyament. 

El seguiment de l’atur, segons 
el Departament d’Educació, va ser 
del 15,13% en els centres públics i 
del 7,67% en els concertats. Els 
sindicats van elevar la xifra global 
al 45%. El sindicat Aspepc·sps va 
apuntar que, com dimarts, la inci-
dència va ser especialment impor-
tant en els instituts; un 56,7%. 

La jornada va començar amb 
tensió a les portes del Saló de l’En-
senyament. Cambray havia d’in-
augurar el certamen a les 08.30 
hores, però la protesta d’un grup 
de docents li va impedir fer-ho. Al 
final, el Saló va obrir les seves por-
tes a les 9 del matí sense l’acte 
protocol·lari i al seu interior, du-
rant una estona, van coincidir els 

professors en vaga amb els estudi-
ants que acudien al saló a conèixer 
opcions d’estudis. 

Des de la conselleria, Cambray 
va improvisar una roda de premsa 
en la qual, en un intent de calmar 
els ànims, va  explicar una mesu-
ra relativa als nous currículums de 
primària i ESO que entraran en vi-
gor a partir del curs 2022-2023, 
com marca la Lomloe. El conseller 
va dir que «les escoles i instituts 
que així ho decideixin podran no 
fer canvis en el currículum el curs 
que ve». «Els que sí que vulguin 
avançar ho podran fer», va afegir.  

Cap canvi 

El conseller buscava així tran-
quil·litzar els docents que denun-
cien que no tindran temps d’ana-
litzar ni aplicar bé els currículums. 
Però no suposa cap canvi. No és 
una moratòria. La setmana passa-
da, en una carta als professors, el 
conseller ja els havia transmès que 
tindrien tres anys per aplicar els 
currículums.  

L’anunci d’ahir posava èmfasi 
en aquesta flexibilitat. Així, el curs 
2022-2023, els centres que vulguin 
podran continuar funcionant amb 
els actuals currículums.  Se’ls do-
narà «oxigen». Però a partir del 
curs 2023-2024 hauran de comen-

çar a desenvolupar-los al seu ritme 
i tindran llavors un termini de dos 
anys –ja no seran tres– per fer-ho.  

Educació està ultimant un nou 
esborrany curricular després 
d’analitzar les més de 500 pro-
postes rebudes. Quan tingui el text 
definitiu s’aprovaran els decrets 

que regulen els currículums, una 
cosa que està previst fer aquest 
estiu. Els decrets donaran cober-
tura legal als centres que ja treba-
llen per competències i que seran 
els que començaran a desenvolu-
par els nous currículums.  

L’anunci no va satisfer ningú. 
Primer, perquè no suposava cap 
canvi respecte al que Cambray ja 
va dir a la seva carta. No era cap 
cessió.  Segon, perquè molts do-
cents adverteixen que aquesta fle-
xibilitat perpetuarà l’existència, 
que ja es dona, de dos tipus d’es-
coles, les que apliquen el currícu-
lum competencial i les que no.  

Cambray, que descarta dimitir, 
va dir «entendre el cansament 
emocional dels mestres» aquests 
anys de pandèmia, però es va 
mantenir inamovible en les seves 
posicions i va demanar als sindi-
cats que tornessin a les reunions 
sectorials. 

Al no apreciar cap canvi, els 
sindicats van mantenir la vaga 
d’avui. La protesta a Barcelona 
sortirà a les 11.30 de la plaça de la 
Universitat i es dirigirà a la de Sant 
Jaume, on reclamaran al president 
Pere Aragonès que mediï perquè 
consideren que Cambray «ja no és 
un interlocutor vàlid». n

Cambray maniobra 
sense èxit per frenar 
la vaga de docents

El conseller d’Educació ofereix una flexibilització  
dels currículums, després que unes 10.000 persones  
li impedissin inaugurar ahir el Saló de l’Ensenyament. 

EDUCACIÓ

MONTSE BARAZA 
Barcelona

Un grup de docents en vaga impedeixen la inauguració oficial del Saló de l’Ensenyament, ahir a Barcelona.

Ricard Cugat

Els docents porten 
avui la protesta  
a la plaça de Sant 
Jaume per parlar  
amb Aragonès
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Els alumnes que van cursar 2n 
d’ESO el 2021, afectats pel primer 
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Ferran Nadeu
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l’aprenentatge de les matemàtiques
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cats que tornessin a les reunions 
sectorials. 

Al no apreciar cap canvi, els 
sindicats van mantenir la vaga 
d’avui. La protesta a Barcelona 
sortirà a les 11.30 de la plaça de la 
Universitat i es dirigirà a la de Sant 
Jaume, on reclamaran al president 
Pere Aragonès que mediï perquè 
consideren que Cambray «ja no és 
un interlocutor vàlid». n

Cambray maniobra 
sense èxit per frenar 
la vaga de docents

El conseller d’Educació ofereix una flexibilització  
dels currículums, després que unes 10.000 persones  
li impedissin inaugurar ahir el Saló de l’Ensenyament. 

EDUCACIÓ

MONTSE BARAZA 
Barcelona

Un grup de docents en vaga impedeixen la inauguració oficial del Saló de l’Ensenyament, ahir a Barcelona.

Ricard Cugat

Els docents porten 
avui la protesta  
a la plaça de Sant 
Jaume per parlar  
amb Aragonès



Mitjà: elpuntavui.cat

Publicat: 18/03/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 397.178
Lectores

Valor: 492€

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

La CUP assegura que Cambray s’ha
compromès a reunir-se amb el comitè de
vaga dels docents abans del 29 de març |
ACN | BARCELONA | Educació | El Punt
Avui
El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, s’ha compromès a reunir-se amb el comitè
de vaga dels docents que es manifesten abans del 29 de març, segons ha assegurat la CUP. En
declaracions a l’ACN, el diputat cupaire Carles Riera ha explicat que s’han reunit aquest matí
amb el conseller al Departament davant la situació “d’enrocament” i “bloqueig” que denuncien
que hi ha al Govern. Just aquest dijous la CUP es va oferir com a mediadora. Riera ha celebrat
el compromís “ferm i efectiu” de Cambray per reunir-se amb el comitè de vaga i ha explicat que
s’ha acordat que l’ordre del dia de la trobada es basarà en la carta sindical que recull el marc
negociador consensuat pel comitè.
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Els recents acords entre
l’Ajuntament de Girona i
els representants dels tre-
balladors al voltant de la
mesa de negociació, pac-
tats en la sessió del 23 de
febrer, no han rebaixat la
tensió laboral. Una assem-
blea, dimecres a la Mercè,
ha posat al descobert la in-
satisfacció de bona part
del personal.

Els empleats es quei-
xen, entre altres qües-
tions, pel complement
(622 euros en 14 pagues)
que percebran una dotze-
na d’assessors jurídics
“sense haver-ho negociat”
–afirmen fonts de Comis-
sions Obreres (CCOO)– i
la càrrega laboral de la
plantilla municipal. “Hi ha
paràlisi de fins a quatre
mesos en els expedients,
cosa que genera proble-
mes psicosocials i que la
gent no pugui fer la seva
feina”, afirmen en una no-
ta CCOO, UGT, Intersindi-
cal i CSI-F. En l’assemblea
alguns empleats van la-
mentar que els assessors
cobrin el complement i no

contribueixin a agilitar les
tramitacions.

La regidora de Règim
Intern, Maria Àngels Pla-
nas (Junts), explica que el
consistori va dur fins a
cinc ocasions el comple-
ment dels assessors a la
mesa. Afirma que s’havia
d’aprovar perquè aquests
professionals només es

poden dedicar al consisto-
ri i no poden treballar a
cap altre lloc.

Fins a un 15%
D’altra banda, l’equip de
govern, de Junts i ERC,
destinarà 751.381,63 eu-
ros del romanent de 3,1
milions a pagar fins al 15%
d’increment de sou al 85%

de la plantilla. La puja ha-
via de ser del 10% des del
2019, però només es va
complir el primer any. El
2020 només va ser del 2% i
el 2021 no n’hi va haver.
Per CCOO, la puja dels dos
primers anys va afectar to-
ta la plantilla i que, en can-
vi, la del 2022 beneficiarà
el 85% dels empleats.

En canvi, entre els
acords, hi ha que es pagui
un plus de 100 euros men-
suals, per cinc tardes o per
proporció pel nombre de
tardes fetes per jornada
partida.  Les dues parts
també s’han entès per les
guàrdies d’empleats d’es-
ports i de les brigades, en-
tre altres coses. ■

Tensió laboral a l’Ajuntament
de Girona tot i els acords
a Els representants sindicals critiquen el complement als assessors jurídics “sense negociació” i la
càrrega laboral a Empleats i el consistori s’entenen pel plus de jornada partida i el de les guàrdies

J. Ferrer
GIRONA

Empleats de l’Ajuntament de Girona, en la protesta a la plaça del Vi, el novembre passat ■ Q.P.

Igual que en altres administra-
cions de l’Estat, l’Ajuntament
treballa per estabilitzar més
places de plantilla i que fins a
finals del 2024 hi hagi només
un 8% de temporalitat –un in-
forme del secretari havia aler-
tat que els interins eren gaire-
bé el 30%–. Les places que
s’estabilitzaran –entre 150 i
170– sortiran només en con-
curs (mèrits) o bé per concurs
oposició (examen i mèrits).
Ara hi ha un esborrany dels
llocs afectats. La relació haurà
de passar per ple. Això no ge-
nera discussió, afirmen fonts
de CCOO.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Processos per
estabilitzar
més places

Guanyem Girona té a punt
un pla estratègic per
“transformar la ciutat i
millorar la vida”, en parau-
les de Lluc Salellas, el por-
taveu de la formació muni-
cipalista, en una nota de
premsa. Algunes de les
propostes són que solars
abandonats siguin “espais
per a gossos, zones enjar-
dinades, horts comunita-
ris o perquè s’hi construei-

xin equipaments públics i
habitatge assequible”.

El primer acte de la pre-
sentació del pla serà una
xerrada a l’aula de cuina
del Mercat del Lleó, en què
el xef de Can Xapes, Lluc
Quintana, i el ramader i
pagès Pino Delàs parlaran
de la sobirania alimentà-
ria i l’agricultura de proxi-
mitat. L’acte serà el dis-
sabte 26 de març a les 11
del matí. Cal registrar-s’hi
enviant un correu a: in-
fo@guanyemgirona.cat.

Altres millores pen-
dents –diu Guanyem– són
la reforma de l’entrada
sud o la millora als barris
per assolir “la ciutat dels
15 minuts”. ■

Redacció
GIRONA

Guanyem embasta
un pla estratègic per
a una altra Girona

a La formació
proposa habitatge
assequible o horts en
solars abandonats

El Departament d’Educa-
ció va calcular ahir en un
4,97% el seguiment de la
vaga als centres públics
educatius de les comar-
ques gironines en el tercer
dia consecutiu d’aturada
del sector. El primer dia de
vaga, dimarts, els serveis
territorials d’Educació
van xifrar el seguiment als
centres públics de la de-
marcació en un 31,18%. El
segon dia de vaga, el de-
partament va rebaixar el
seguiment a un 9,70%. Les
accions continuen aquest
cap de setmana. Així, de-
mà hi ha un acte de suport
a Salt a favor del català a
les aules. Serà a les 12 h al
passeig Ciutat de Girona
amb la participació de Nú-
ria Pastor, de la Intersin-
dical; la mestra Cati Mor-
ros; Isolda Fita, del Sindi-
cats d’Estudiants dels Pa-
ïsos Catalans (SEPC), i
Xavier Díez d’Ustec-STEs.
Dilluns, els docents expli-
caran les seves reivindica-
cions a l’acte de Girona Vo-
ta a la plaça del Vi. El di-
marts 23 de març hi ha
convocada una quarta jor-
nada de vaga centrada en
la defensa de la immersió
lingüística davant la impo-
sició del Suprem d’un 25%
del castellà a les aules.

Seguiment de
la vaga d’un
5%, segons
Educació

Redacció
GIRONA

“A Girona fa deu anys que
no es veu cap gran projecte
ni reforma. Mireu al vostre
voltant i veureu que, allà
on estigueu, tots els equi-
paments i grans reformes
urbanístiques les van fer
els governs socialistes”,
diu Sílvia Paneque. En una
roda de premsa de valora-
ció de l’actualitat política
de la ciutat, la portaveu del
grup socialista al consisto-
ri –a l’oposició–, ha criticat

la gestió de l’actual govern
municipal (JxCat i ERC) i
ha reivindicat el llegat so-
cialista tot proposant cinc
línies d’actuació “per im-
pulsar la ciutat en els prò-
xims anys i treure-la de

l’actual estat de falta de di-
namisme”. En primer lloc,
defensa “actualitzar les
grans idees dels primers
anys de la democràcia”,
tornant a enfortir i en-
grandir el centre com a

projecte de tota la ciutat i
creant i tenint més serveis
d’alta qualitat, equipa-
ments i espai públic. Com
a segona prioritat, Pane-
que apel·la a la tolerància
zero en matèria de segure-
tat. Una altra línia de tre-
ball proposada és la de
plantejar projectes de pro-
grés econòmic i una major
competitivitat en barris
que segons ella han perdut
oportunitats els últims
anys, apostant per la diver-
sitat de cultures de Giro-
na. La portaveu també vol
“rellançar la marca Giro-
na”, amb un nou arxiu, i
potenciant equipaments
com ara la Casa Pastors, el
Museu d’Història de la ciu-
tat i “convertir el Garatge
Forner en Museu d’Art
Contemporani”. Final-
ment, aposta per “una ciu-
tat verda i sostenible” re-
formant la mobilitat, mi-
llorant el transport públic i
“definint i acabant bé la
xarxa de carrils bici”. ■

a Reivindica el llegat
dels governs
socialistes i vol
reactualitzar-lo

El PSC no veu “cap gran
projecte” per a Girona

Redacció
GIRONA

Sílvia Paneque –al centre– amb dos regidors més del grup en
l’acte de valoració que van fer de la política gironina ■ EPA
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pagès Pino Delàs parlaran
de la sobirania alimentà-
ria i l’agricultura de proxi-
mitat. L’acte serà el dis-
sabte 26 de març a les 11
del matí. Cal registrar-s’hi
enviant un correu a: in-
fo@guanyemgirona.cat.

Altres millores pen-
dents –diu Guanyem– són
la reforma de l’entrada
sud o la millora als barris
per assolir “la ciutat dels
15 minuts”. ■
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Guanyem embasta
un pla estratègic per
a una altra Girona

a La formació
proposa habitatge
assequible o horts en
solars abandonats

El Departament d’Educa-
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4,97% el seguiment de la
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van xifrar el seguiment als
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segon dia de vaga, el de-
partament va rebaixar el
seguiment a un 9,70%. Les
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cap de setmana. Així, de-
mà hi ha un acte de suport
a Salt a favor del català a
les aules. Serà a les 12 h al
passeig Ciutat de Girona
amb la participació de Nú-
ria Pastor, de la Intersin-
dical; la mestra Cati Mor-
ros; Isolda Fita, del Sindi-
cats d’Estudiants dels Pa-
ïsos Catalans (SEPC), i
Xavier Díez d’Ustec-STEs.
Dilluns, els docents expli-
caran les seves reivindica-
cions a l’acte de Girona Vo-
ta a la plaça del Vi. El di-
marts 23 de març hi ha
convocada una quarta jor-
nada de vaga centrada en
la defensa de la immersió
lingüística davant la impo-
sició del Suprem d’un 25%
del castellà a les aules.

Seguiment de
la vaga d’un
5%, segons
Educació
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“A Girona fa deu anys que
no es veu cap gran projecte
ni reforma. Mireu al vostre
voltant i veureu que, allà
on estigueu, tots els equi-
paments i grans reformes
urbanístiques les van fer
els governs socialistes”,
diu Sílvia Paneque. En una
roda de premsa de valora-
ció de l’actualitat política
de la ciutat, la portaveu del
grup socialista al consisto-
ri –a l’oposició–, ha criticat

la gestió de l’actual govern
municipal (JxCat i ERC) i
ha reivindicat el llegat so-
cialista tot proposant cinc
línies d’actuació “per im-
pulsar la ciutat en els prò-
xims anys i treure-la de

l’actual estat de falta de di-
namisme”. En primer lloc,
defensa “actualitzar les
grans idees dels primers
anys de la democràcia”,
tornant a enfortir i en-
grandir el centre com a

projecte de tota la ciutat i
creant i tenint més serveis
d’alta qualitat, equipa-
ments i espai públic. Com
a segona prioritat, Pane-
que apel·la a la tolerància
zero en matèria de segure-
tat. Una altra línia de tre-
ball proposada és la de
plantejar projectes de pro-
grés econòmic i una major
competitivitat en barris
que segons ella han perdut
oportunitats els últims
anys, apostant per la diver-
sitat de cultures de Giro-
na. La portaveu també vol
“rellançar la marca Giro-
na”, amb un nou arxiu, i
potenciant equipaments
com ara la Casa Pastors, el
Museu d’Història de la ciu-
tat i “convertir el Garatge
Forner en Museu d’Art
Contemporani”. Final-
ment, aposta per “una ciu-
tat verda i sostenible” re-
formant la mobilitat, mi-
llorant el transport públic i
“definint i acabant bé la
xarxa de carrils bici”. ■

a Reivindica el llegat
dels governs
socialistes i vol
reactualitzar-lo

El PSC no veu “cap gran
projecte” per a Girona
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Sílvia Paneque –al centre– amb dos regidors més del grup en
l’acte de valoració que van fer de la política gironina ■ EPA
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Tallen la ronda del Litoral per la vaga d'educació
Un piquet de docents ha començat la tercera jornada de la vaga d’ensenyament amb un tall a la ronda del Litoral, en els dos sentits de la marxa,
entre la Barceloneta i Bac de Roda. A la protesta, que ha començat poc abans de les 9 del matí, hi han participat prop d’un centenar de persones
que han desplegat diverses pancartes on es pot llegir “Cambray dimissió. Prou retallades”, o “No és pel calendari, és pel mercenari”. També han tirat
pots de fum i han fet pintades a la calçada i a les parets de la ronda reclamant la dimissió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

Segons la USTEC-STEs, la protesta l’ha organitzat un piquet organitzat pels docents, com els que s’han anat fent aquests dies de protestes en
diversos punts.

El tall de la ronda del Litoral ha començat minuts abans de les nou del matí

Més d’una hora de protesta

Després de gairebé una hora de protesta, els manifestants s’han assegut a terra durant una bona estona per decidir conjuntament com continuar amb
la mobilització. Finalment a un quart d’onze del matí han finalitzat la protesta, i s’ha pogut reobrir el trànsit a la ronda.

El piquet de docents asseguts a la calçada de la ronda del Litoral
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La protesta provoca cues quilomètriques

La protesta dels docents ha provocat llargues cues a la ronda del Litoral en els dos sentits de la marxa. Les aturades han arribat a ser de 7 km des
de la Zona Franca en sentit Besòs, i de 6 km des de Sant Adrià en sentit Llobregat.

La Guàrdia Urbana ha fet girar cua als cotxes que es trobaven atrapats per la protesta en sentit Besòs. Els vehicles han circulat uns metres contra
direcció perquè poguessin sortir de la ronda. En canvi, els vehicles que circulaven en sentit Llobregat han quedat atrapats durant més d’una hora per
la congestió.

Pintades de “Cambray dimissió” a la calçada de la ronda del Litoral

La CGT convoca una protesta a les 10 h

A diferència de les dues primeres jornades, aquest dijous la jornada de vaga afecta només l’escola pública. A les 10 h també està convocada una
concentració de la CGT a la plaça dels Països Catalans. Aquest sindicat ha cridat els treballadors a concentrar-se en aquest punt a primera hora
del matí per dirigir-se “en bloc” a la plaça de la Universitat, on a les 11.30 h es farà la manifestació unitària de tots els sindicats.
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Protesta de docents al Saló de l’Ensenyament de Barcelona - Diari de
Girona

Protesta de docents al Saló de l’Ensenyament de Barcelona

Uns 10.000 docents es van manifestar ahir per segon dia consecutiu als carrers de Barcelona. Durant la marxa, però, es van viure alguns moments de
tensió al Saló de l’Ensenyament, on estava previst que comparegués el conseller d’Educació. Una cinquantena de docents van accedir a l’interior del
recinte, on van reclamar la dimissió de Josep Gonzàlez-Cambray i van exigir al president del Govern, Pere Aragonès, que intervingui en el conflicte.
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Educació fa propaganda del nou batxillerat
al Saló sense haver enviat el currículum als
centres
El díptic d'informació, que també està penjat a la web de la conselleria, deixa clar que la
informació és "provisional", però el cert és que és el primer document d'Educació que dona
detalls per escrit de com serà el futur batxillerat. Fins ara les úniques notícies que tenien els
centres eren pels sindicats i per la premsa, perquè fonts del departament van explicar alguns
canvis en una atenció als mitjans. Així, a primer de batxillerat les hores de matèries comunes –
llengües, filosofia i educació física– passaran de 14 a 12 a la setmana, perquè s'elimina
l'assignatura de ciències del món contemporani; les assignatures de modalitat –les que
s'estudien en funció de la branca de batxillerat escollida– passen de 12 hores setmanals a 9, i
les optatives –que fins ara ocupaven només 4 hores setmanals– creixeran fins a ser 9 hores en
total, per diversificar i personalitzar més els aprenentatges segons els interessos de cada
alumne.

Segons el fullet, facin la modalitat que facin, els estudiants podran triar entre optatives anuals
(biomedicina, funcionament de l'empresa, món clàssic, programació, psicologia...) i trimestrals
(creació literària, matemàtica aplicada, problemàtiques socials, reptes científics actuals,
ciutadania, política i dret, robòtica...). A segon, en canvi, es mantindrà de moment la mateixa
organització, atès que els nous currículums s'aplicaran el curs que ve només als cursos
imparells, tot i que segons el díptic s'introduiran també noves optatives, com entorn sostenible,
pau, justícia i corresponsabilitat, i població i prosperitat.

Un altre dels canvis que s'anuncien al Saló és la introducció d'una nova modalitat de batxillerat,
el general, que està "en fase pilot" i que el departament va dir als mitjans que d'entrada només
s'oferirà en una vintena de centres. Aquest nou batxillerat permetrà als alumnes barrejar
assignatures de les branques que ja existeixen (ciència i tecnologia, humanitats i ciències
socials, i arts): a primer els estudiants hauran de fer obligatòriament matemàtiques i economia, i
a segon ciències generals i moviments culturals i artístics.

"Una nova falta de respecte"

Més enllà dels canvis, els docents han mostrat el seu malestar per haver-se assabentat de les
línies mestres del currículum per les xarxes. "Entre esperpèntic i dramàtic, el respecte que es
brinda a la comunitat educativa", ha dit Cesc Ayora, cap d'estudis d'ESO de l'Escola Tecnos de
Terrassa. "Amb aquesta provisionalitat és impossible fer una bona orientació a 4t d'ESO", ha
apuntat Jaume Montsalvatge, responsable de l'àrea de pedagogia i innovació de l'Escola Pia de
Catalunya. Per a Joan Cumeras, director de l'Institut Sobrequés de Girona, és una "nova falta de
respecte i d'improvisació" del departament. "Les direccions no tenim l'esborrany promès ni
n'hem pogut parlar en cap reunió però ja s'està repartint als alumnes al Saló de l'Ensenyament.
Estem indignats", assegura.

Amb tot, però, els centres tindran un curs més de marge per començar a aplicar aquests canvis.
En el segon dia de vaga, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va anunciar una
petita concessió pel que fa al currículum: el departament aprovarà els decrets de currículum però
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permetrà que els centres que ho vulguin no apliquin les transformacions educatives el curs que
ve . El conseller ja havia dit en una carta als docents la setmana passada que els canvis es
desplegaran "progressivament i amb flexibilitat" i que es deixaran tres cursos de marge. I ahir,
l'endemà d'una gran aturada educativa en contra de les seves polítiques, va detallar que hi
haurà una moratòria voluntària perquè els centres que ho vulguin puguin continuar aplicant els
currículums actuals encara el curs vinent. Per als sindicats, l'anunci és una cortina de fum.

Proposen que els diners de la vaga s'inverteixin als centres

En el tercer dia de vaga, el departament ha comunicat un 9,8% de seguiment al sector públic, i
milers de persones han tornat a sortir al carrer. La principal manifestació, que ha reunit uns
10.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 30.000 segons els sindicats, ha acabat a plaça Sant
Jaume, on la secretària general de Presidència, Núria Cuenca, ha rebut una delegació sindical
perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, està de viatge oficial a Alemanya. Els
sindicats han entregat una carta dirigida al president en què demanen la seva intervenció
perquè consideren "inassumible" l'actitud de Cambray, que qualifiquen d'"impositiva i
autoritària" i també d'"ineficaç i inexpert" a l'hora de negociar. "Sense cap proposta de
negociació i diàleg ens és impossible arribar a un acord i desbloquejar la situació", afirmen.
També proposen al Departament d'Educació que tots els diners descomptats als treballadors
que aquests dies han fet vaga, s'inverteixi directament als centres educatius de Catalunya.

Com a resposta, el president de la Generalitat ha reafirmat des d'Alemanya la seva "confiança"
en el conseller, a qui considera "la persona més indicada per negociar amb els sindicats
educatius".

El 45% dels catalans avalen l'avançament de curs

L'avançament del curs escolar no és (l'única) causa de la vaga, però sí
que en va ser el principal detonant, perquè els sindicats van anunciar els
cinc dies de mobilització just després que Cambray es negués a retirar
l'ordre sobre el calendari. Aquest dijous s'ha tingut constància del suport
social de la mesura: el 45,2% dels catalans donen suport a l'avançament
del curs escolar, segons l'enquesta òmnibus del CEO, mentre que el
36,5% hi estan en contra i un 18% encara no ho tenen clar. Molt més
suport té la baixada de ràtios: el 74,5% dels enquestats aposten per reduir
el nombre d'alumnes per aula.
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suport té la baixada de ràtios: el 74,5% dels enquestats aposten per reduir
el nombre d'alumnes per aula.
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L’Ajuntament de Serinyà
ha formalitzat a través
d’un acord de ple la cessió
d’uns terrenys municipals
al Departament d’Educa-
ció perquè es pugui am-
pliar l’escola Bora Gran.
L’espai en qüestió és el que
en l’actualitat es fa servir
d’aparcament, al costat
del pavelló.

La cessió ja s’havia
aprovat en un ple del
2015, però s’ha hagut de

fer un altre cop, incorpo-
rant-hi documentació ac-
tualitzada, perquè ho ha-
via demanat el departa-
ment. Després de set anys
sense cap avanç, el fet que
s’hagi sol·licitat de nou
aquest tràmit ha estat in-
terpretat com una bona
notícia al consistori.
“Sembla que la situació es
podria desencallar aviat i
hi podria haver un acord
amb el govern perquè es
comprometés a l’amplia-
ció del centre escolar”, ha
manifestat l’alcalde, Josep
Antoni Ramon.

L’escola Bora Gran,
amb uns 120 alumnes, ha
de recórrer a l’ús de barra-
cons des de fa molts cur-
sos per falta d’espai. ■

Serinyà torna a
cedir espai per
ampliar l’escola

R. Estéban
SERINYÀ

a L’alcalde confia que
per fi la Generalitat
atengui aquesta vella
petició del municipi

L’entrada del centre educatiu i els mòduls prefabricats, al
fons ■ R.E.

El 2023 hi haurà màqui-
nes sobre el terreny cons-
truint la variant nord
d’Olot. Ho va afirmar ahir
el vicepresident del govern
i conseller de Polítiques Di-
gitals i Territori, Jordi
Puigneró, durant una visi-
ta al flamant Espai Cràter.
Això sí, va voler remarcar
que, quan es parla d’un
inici d’obres d’aquesta en-
vergadura, totes les previ-
sions s’han de fer amb pru-
dència. Sí que va confir-
mar que aquest estiu s’ad-
judicarà la redacció del
projecte constructiu, que
hauria d’estar enllestit en
el temps màxim d’un any.

Preguntat sobre el fi-
nançament, Puigneró va
dir que hi ha un compro-
mís molt clar del govern en
la necessitat d’aquesta
obra i en la voluntat de ti-
rar-la endavant tan aviat
com tota la tramitació esti-
gui feta, i va afegir-hi que
serà una obra que s’inclou-
rà al pressupost de la Ge-
neralitat, al marge del ti-
pus de finançament pel
qual s’opti, i que no va
avançar. “El finançament

no determinarà si es farà o
no”, va sentenciar. Sobre
la polèmica per l’adjudica-
ció de la redacció del pro-
jecte constructiu sense te-

nir encara publicat l’infor-
me d’impacte ambiental,
el vicepresident va indicar
que ho fan per guanyar
temps. “La variant no té
marxa enrere, la farem.
Com la d’Anglès, és per
una qüestió de seguretat i
salut”, va indicar, en refe-
rència a les xifres de
650.000 camions que tra-
vessen la ciutat cada any,
que havia donat prèvia-
ment l’alcalde d’Olot, Pep
Berga.

El conseller, però, no va
voler donar detalls sobre la

tramitació de la variant de
les Preses, ara en fase de
resolució d’al·legacions del
projecte de traçats.

Per altra banda, i en re-
lació amb la visita que va
fer de l’espai d’interpreta-
ció del vulcanisme garrot-
xí, Jordi Puigneró va des-
tacar la importància de les
noves tecnologies en l’ex-
posició i també la transver-
salitat de l’oferta de l’e-
quipament. “El vulcanis-
me està de moda i cal apro-
fitar totes les oportuni-
tats”, va concloure. ■

a El vicepresident diu que aquesta obra és una prioritat per al govern a Justifica
que guanyen temps adjudicant el projecte constructiu abans de l’ambiental

Jordi Casas
OLOT

Puigneró anuncia per al 2023
l’inici de la variant d’Olot

650.000
camions a l’any travessen la
ciutat d’Olot i una quantitat
molt rellevant d’aquests són
de cinc eixos.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Un detall de la visita que el vicepresident va fer a l’Espai Cràter, dedicat al vulcanisme ■ J.C.
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