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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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Qui, quan i on ens podem treure la
mascareta: els alumnes de primària i ESO,
els primers
Aquest dimarts es comencen a retirar les mascaretes obligatòries en interiors. Es començarà per
les escoles i dimecres s'estendrà a la població en general.

Aquesta matinada s'ha publicat al DOGC el decret que permet que aquest dimarts tornin les
classes sense mascaretes, però només entre els alumnes de primària i secundària. El decret no
diu res dels docents i el personal del centre ni tampoc de l'educació postobligatòria.

Repassem on es trauran ja aquest dimarts, on caldrà esperar a dimecres i on encara no ens la
podrem treure.

Qui es pot treure la mascareta als centres educatius aquest dimarts?

Dimarts, quan tornin a l'escola i a l'institut, els alumnes ja no hauran de portar mascareta, ni a
primària ni als cursos d'ESO de secundària. Els de batxillerat i cicles formatius s'hauran
d'esperar fins dimecres. Igual que els docents.

Catalunya compleix amb el que havia anunciat i els infants s'avançaran als adults, però només per
un dia. Aquest dilluns a la nit es publicaran aquests detalls al DOC.

Qui es pot treure la mascareta dimecres?

La població general s'hi sumarà a partir de dimecres, l'endemà del consell de ministres.

On ens podem treure la mascareta dimecres?

Ja no caldrà portar mascareta a la restauració, on ja era residual, però tampoc als comerços, als
espectacles, als gimnasos i, en general, a tot arreu amb algunes excepcions.

https://www.ccma.cat/324/qui-quan-i-on-ens-podem-treure-la-mascareta-els-alumnes-de-primaria-i-eso-els-primers/noticia/3158755/
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=925570


Interior d'una botiga de roba a Madrid amb persones amb mascareta (Europa
Press/Marta Fernández)

On no ens podem treure la mascareta?

Als transports públics, siguin del tipus que siguin, serà obligatori continuar-ne portant. Igual que als
centres sanitaris. Això inclou centres d'atenció primària, hospitals i sociosanitaris.

A les residències n'hauran de dur treballadors i visitants, però no els residents, que ja no n'havien
de portar perquè és el lloc on viuen. I atenció, fa un parell de dies, la ministra Darias va especificar
que també a les farmàcies continuaran sent obligatòries.

I a la feina, qui es podrà treure la mascareta?

Pel que fa a les empreses, correspondrà als serveis de salut laboral de cadascuna determinar si
cal o no continuar-ne portant. La decisió serà d'obligat compliment.

Es basaran, entre altres coses, en el percentatge de personal vacunat, el tipus i la densitat de
l'espai en què es treballa o la ventilació.

A qui li recomanen que en continuï portant?

La mascareta deixa de ser una mesura general de salut pública per a tothom i en tot moment. Però
es recomana que en segueixin portant les persones vulnerables, perquè encara tenen risc:
persones grans, immunodeprimides o amb malalties de base, que es poden descompensar amb la
covid. I tothom que hi hagi d'estar en contacte.

I ara que ens hi hem acostumat, també es recomana que la recuperem sempre que tinguem
símptomes i així evitarem anar escampant els virus, siguin de la covid, de la grip o qualsevol altre.
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El DOGC publica la retirada de la mascareta
a l'escola, però no aclareix què fer a
Batxillerat - Regió7
La resolució publicada al DOGC està signada pel conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i
adapta el pla d'actuació per al curs 2021-2022, que establia l'ús obligatori de la mascareta a
partir de sis anys. El text defensa que l'ús de la mascareta en aquest col·lectiu en els centres
educatius ha estat una mesura de prevenció personal "eficaç" per reduir el risc de transmissió de
la covid-19.

Ara però, l'impacte clínic més baix de la variant òmicron i l'elevada cobertura vacunal
permeten canviar el paradigma de maneig de la malaltia. Salut valora també l'impacte que l'ús
de la mascareta ha tingut en la població infantil pel que fa a l'aprenentatge i la interacció als
centres, així com que l'efecte directe d'un increment de la transmissió associat a la retirada és
"reduït" en termes de morbimortalitat.

A les escoles avui, però a la feina i als interiors, dimecres

No serà fins a partir de dimecres, la mascareta deixarà de ser obligatòria als espais interiors a tot
l'Estat, amb l'excepció dels transport públics, els centres sanitaris i les farmàcies.
Els serveis de prevenció de salut laboral de les empreses també poden determinar-ne l'ús
obligatori als seus recintes tancats.

Crida a continuar fent un ús "responsable" de la
mascareta"

Més enllà dels llocs on continuarà sent necessària, Argimon també va alertar que se n'haurà de
fer un ús "responsable", per exemple quan es produeixin aglomeracions. El conseller reconeix
que la retirada de les mascaretes pot comportar un cert repunt de casos però no espera que
sigui molt elevat. En tot cas, ha recordat que mai han descartat que s'hagin de fer passes enrere
i per això podria ser que en algun moment tornés a ser obligatori portar la mascareta en interiors,
si la situació epidemiològica així ho aconsella.

Ha estat obligatòria des del maig del 2020

Just a l'inici de la pandèmia els experts no es posaven d'acord si l'ús de mascareta havia de ser
obligatori per a la població general. A més, hi havia escassetat de subministrament i els preus
eren molt superiors als d'abans de la pandèmia, cosa que va provocar l'ús de mascaretes
reutilitzables fetes de tela o altres materials, comprades o fetes a casa. El maig del 2020 es va
decretar l'obligatorietat a tot l'estat en interiors i exteriors.

Al novembre del 2020, el govern espanyol va limitar-ne el preu a 72 cèntims per les
quirúrgiques, i va abaixar l'IVA del 21 al 4%. Més endavant, amb l'inici de la vacunació es va
permetre que deixés de ser obligatòria en exteriors quan no hi havia aglomeracions, però la

https://www.regio7.cat/arreu/catalunya/2022/04/19/dogc-publica-retirada-mascareta-lescola-65130793.html
https://www.regio7.cat/tags/covid-19/


sisena onada a finals del 2021 la va tornar a imposar fins al febrer d'aquest 2022.
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Catalunya torna al col·le sense mascaretes
però amb el dubte de què cal fer a
Batxillerat i a FP

La resolució del DOGC publicada aquesta matinada
parla de «primària i secundària»

Directors de centres interpreten que les etapes
postobligatòries hi estan incloses

Els alumnes catalans han tornat aquest dimarts a classe després de les vacances de Setmana
Santa, i ho han fet alliberats de l’obligació de portar mascareta. Aquesta matinada s’ha
publicat al Diari Oficial de la Generalitat la resolució que flexibilitza l’ús de les mascaretes a les
aules de primària i secundària. S’avancen un dia a la població general de tot Espanya, que a
partir d’aquest dimecres no tindrà l’obligació de portar el tapaboques.

La resolució del DOGC introdueix un element d’incertesa: parla de primària i secundària. ¿I
Batxillerat i FP? S’obre aquí la porta a les interpretacions. Hi haurà qui entengui que els
alumnes de Batxillerat i FP no estan inclosos i, per tant, aquest dimarts hauran de portar encara
la mascareta. I hi haurà qui entengui que el concepte ‘secundària’ engloba també els estudis
postobligatoris. És el cas d’Óscar Altide, de l’institut Quatre Cantons de Barcelona, que
explica que abans de les vacances les direccions dels centres educatius van rebre una carta del
conseller Josep Gonzàlez-Cambray en què els indicava que aquest tercer trimestre ja serà
sense mascaretes. Altide, igual com altres directors, va enviar una carta informant les famílies, i
incloïa també les de Batxillerat. També Martín Martín, director de l’Institut Joan d’Àustria
entenia que aquest dimarts els alumnes de Batxillerat i FP del seu centre podien desprendre’s
de la mascareta. «Veurem què passa aquest dimarts», deia Altide aquest dilluns, apuntant el
disbarat d’una eventual situació en què als instituts els alumnes d’ESO no portin mascareta i els
seus companys de Batxillerat, sí. Amb l’afegit que el DOGC s’ha publicat aquesta matinada. Els
centres s’ho trobaran sobre la marxa, a l’obrir.

Respecte a qui en vulgui portar

La carta del conseller no especificava què cal fer amb qui vulgui continuar portant les
mascaretes. Marta Ortiz, directora de l’escola Diputació de Barcelona, interpreta que els
centres tindran llibertat per decidir davant les diferents casuístiques. Óscar Altide remarca que
la normativa «elimina l’obligatorietat de portar-ne», però no obliga a deixar de portar-ne. Tots
dos optaran per respectar aquells alumnes o professors que vulguin continuar portant-ne. Ortiz
pensa en els nens vulnerables, en docents amb problemes de salut o en aquelles famílies que
tinguin por del coronavirus. També apunta que des de l’escola es treballaran aquestes pors a
través de les tutories. «La majoria d’alumnes i professors se la trauran, però n’hi haurà que
necessitaran més temps, fer-ho a poc a poc, anar agafant confiança», apunta la directora de
Diputació.

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20220419/primer-dia-escoles-sense-mascareta-cataluna-batxillerat-13532108
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=925570
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220406/fin-mascarilla-interiores-gobierno-19-abril-13483702


Els centres educatius han optat, doncs, per la normalitat progressiva, recolzada per les
indicacions de les autoritats sanitàries. A primària no hi havia dubtes que els nens es
desprendrien de la mascareta sense problemes. Molts ja portaven la mascareta mal posada la
majoria del temps. A l’ESO hi havia més incertesa, perquè hi ha hagut adolescents als quals
les mascaretes els han anat bé per ocultar inseguretats o problemes d’autoestima. «En general
tenen ganes de treure-se-la. Ja abans de Setmana Santa, quan sortien de l’institut o anaven al
pati se la treien», explica Altide. «Potser n’hi haurà algun que la vulgui continuar portant, però
serà un percentatge baix», opina.

Li dona la raó Martín Martín, de l’institut Joan d’Àustria: «Quan sortien de classe ja se la
treien. I en alguns casos, era una lluita que se la posessin al centre. Són particulars els casos
d’adolescents que seguiran portant-la». Al Joan d’Àustria també optaran per respectar aquells
membres de la comunitat educativa que prefereixin continuar utilitzant la mascareta. «El que no
farem és obligar ningú a treure-se-la», rebla.

Notícies relacionades

Martín sí que admet discrepàncies en el punt de vista de professors. «Hi ha qui se sentirà
desprotegit davant una classe d’adolescents sense mascareta», apunta. La mínima transmissió
de la covid entre els més joves i la influència negativa de la mascareta en l’educació i les
relacions socials en l’entorn escolar són dos dels factors que han portat la Generalitat a
pressionar per retirar aquesta restricció a les aules, d’acord també amb el criteri expressat pels
pediatres, que ja al febrer van demanar retirar el tapaboques dels centres educatius.

Els experts consultats per EL PERIÓDICO alerten que l’evolució de la covid les pròximes
setmanes posarà a prova la nova estratègia de control de la pandèmia, centrada només en els
vulnerables.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220215/pediatras-retirada-progresiva-mascarillas-13240002
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20220418/espana-dice-adios-mascarillas-interiores-13529904
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Tornada a l’escola avui sense mascaretes, 
un dia abans que a la resta de l’Estat

n L’ús de mascaretes a les aules de 
primària i secundària de Catalu-
nya deixa de ser obligatori avui. 
Serà abans que el Consell de Mi-
nistres aprovi la fi de l’obligació de 
les mascaretes en espais interiors, 
excepte en centres sanitaris i trans-
port públic, mesura que entrarà en 
vigor a tot l’Estat demà. L’últim dia 
de classe abans de Setmana Santa, 
els consellers Josep Gonzàlez-
Cambray i Josep Maria Argimon 
van enviar una carta a tots els cen-
tres educatius catalans per anun-
ciar-los que la mesura, tot i el de-
cret espanyol, entraria en vigor 
abans a les escoles catalanes. Salut 
tenia previst publicar al DOGC 
avui a la matinada la resolució per 
flexibilitzar l’ús de les mascaretes 
entre els alumnes de primària i se-
cundària. 

A partir de demà, la mascareta 
deixarà de ser obligatòria als espais 
interiors a tot l’Estat, amb l’excep-
ció dels transport públics, els cen-
tres sanitaris i les farmàcies. Els ser-

veis de prevenció de salut laboral 
de les empreses també poden de-
terminar-ne l’ús obligatori als seus 
recintes tancats. 

Més enllà dels llocs on continu-
arà sent necessària, Argimon tam-
bé va alertar que se n’haurà de fer 
un ús «responsable», per exemple 
quan es produeixin aglomeraci-
ons. El conseller reconeix que la re-

tirada de les mascaretes pot com-
portar un cert repunt de casos però 
no espera que sigui gaire elevat. 
En tot cas, va recordar que mai han 
descartat que s’hagin de fer passes 
enrere i per això podria ser que en 
algun moment tornés a ser obliga-
tori portar la mascareta en interi-
ors, si la situació epidemiològica 
així ho aconsella. 

Just a l’inici de la pandèmia els 
experts no es posaven d’acord si 
l’ús de mascareta havia de ser obli-
gatori per a la població general. A 
més, hi havia escassetat de submi-
nistrament i els preus eren molt su-
periors als d’abans de la pandèmia, 
cosa que va provocar l’ús de mas-
caretes reutilitzables fetes de tela o 
altres materials, comprades o fetes 
a casa. El maig del 2020 es va decre-
tar l’obligatorietat a tot l’Estat en in-
teriors i exteriors.   

A més, Argimon va defensar 
ahir en un article d’opinió a La Van-
guardia, que reprendre el curs es-
colar a Catalunya sense l’ús obliga-
tori de les mascaretes entre els 
alumnes de primària i secundària 
és una «qüestió de sentit comú». 
Argimon va dir que la resolució del 
Govern només vol normalitzar la 
situació i permetre que l’aixeca-
ment de la mesura coincideixi amb 
la represa del curs escolar: «Qui 
vulgui anar més enllà, fer altres in-
terpretacions, o vegi altres intenci-
ons, s’equivoca».

u La resolució, que s’havia de publicar a la matinada al DOGC, flexibilitza l’ús entre els alumnes fins a 16 anys
ACN/EUROPA PRESS. BARCELONA

Els alumnes de primària i secundària no han de portar mascareta ARXIU/OSCAR BAYONA

n La Fiscalia Anticorrupció ha de-
manat al jutge del cas de les masca-
retes de Madrid que imposi una fi-
ança de 891.227 euros a l’empresa-
ri Luis Medina per assegurar el pa-
gament de possibles responsabili-
tats, mentre que l’Ajuntament de 
Madrid ha sol·licitat l’embargament 
dels seus béns per una quantia total 
d’1,1 milions d’euros. 

Ahir es van saber les mesures 
cautelars que proposen les acusaci-
ons personades en el procediment 
que segueix el Jutjat d’Instrucció nú-
mero 47 de Madrid, que investiga els 
empresaris Luis Medina i Alberto 
Luceño per presumptes delictes 
d’estafa agreujada, falsedat en do-
cument mercantil i blanqueig de ca-
pitals. 

Se’ls investiga per tres contractes 
d’emergència amb l’Ajuntament de 
la capital signats el març del 2020 per 

a la compra de mascaretes, tests rà-
pids i guants per valor de 12 milions 
d’euros, i pels quals es van poder 
embutxacar 6 milions de dòlars, 
amb què van adquirir diversos cot-
xes de gamma alta, un habitatge a 
Pozuelo de Alarcón i un iot, segons 
Anticorrupció. 

El magistrat Adolfo Carretero va 
preguntar la setmana passada a la 
parts per l’adopció de mesures cau-
telars en constatar que el compte 
bancari de l’aristòcrata Luis Medina 
únicament disposa de 247,26 euros 
i no hi ha rastre  «dels bons al·ludits 
pel Ministeri Fiscal», dos bons ban-
caris per un valor de 400.000 euros. 

A l’escrit de la fiscalia, el Ministe-
ri Públic xifra en 891.227 euros la 
quantia de la fiança, tenint en 
compte que les responsabilitats pe-
cuniàries poden ascendir a 
1.216.989 euros i que els embarga-
ments acordats sumen 325.762 eu-
ros (d’un iot valorat en 325.515 i dels 
247,6 euros d’un compte). 

A més a més, proposa al jutge que 
decreti l’embargament dels béns del 
fill del duc de Feria i Naty Abascal si 
finalment no es cobreix aquesta fi-
ança.

La Fiscalia demana que 
Luis Medina aboni una 
fiança de 891.227 euros

EFE. MADRID

u Les acusacions del cas de 
les mascaretes de Madrid 
volen assegurar que es 
pagaran les responsabilitats  

n El Consell de Ministres aprova-
rà avui un reial decret pel qual l’ús 
de mascareta deixarà de ser obli-
gatori en espais interiors. La me-
sura serà efectiva demà, 20 d’abril, 
després de ser publicada al Butlle-
tií Oficial de l’Estat(BOE). 

Si bé encara no es coneixen ofi-
cialment quins seran els llocs con-
crets on el seu ús continuarà sent 
obligatori, en l’últim informe de 
«Posicionament de la Ponència 
d’Alertes, Plans de Preparació i 
Resposta sobre l’ús de mascaretes 
en espais interiors», es recull que 
n’haurien de portar treballadors i 
visitants de centres assistencials i 
els ingressats quan estiguin en es-
pais compartits fora de la seva ha-
bitació o en centres sociosanita-
ris; i quan es vagi en el transport 
públic. «Sí que ho continuarà sent 
a l’interior dels centres, dels ser-
veis i dels establiments sanitaris. 
Això inclou les farmàcies, els hos-
pitals, els centres de salut i de 
transfusió de sang», va assegurar 
la ministra de Sanitat, Carolina 
Darias, en una entrevista en El 
País.

El Consell de 
Ministres aprova avui 
la fi de l’obligatorietat 
en espais interiors
EUROPA PRESS. MADRID
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La Guardia Civil ha encontra-
do en Cataluña un total de
250 pozos ilegales desde 2019,
la mayoría secos, sin señali-
zar ni tapar. De estos, un 58%
están en Girona y la mayoría
en la comarca del Alt
Empordà. Estos agujeros en
el suelo tienen aperturas de
entre 30 centímetros y unme-
tro y profundidades de entre
4 y 90metros. Todos represen-
tan un peligro tanto para las
personas como para los ani-
males. Aunque si se denun-
cian sus titulares son sancio-
nados, para los ayuntamien-
tos más pequeños esmuy difí-
cil hacer un seguimiento de
los expedientes y confirmar
que se ha asegurado la zona.
En Cataluña hay registrados
legalmente 34.383 pozos.

Agentes del Servicio de Pro-
tección a laNaturaleza (Sepro-
na) de la Guardia Civil han de-
tectado este año nueve pozos
peligrosos sin medidas de se-
guridad en Pau (Alt Empor-
dà). Desde 2019 se han detec-
tado 33 perforaciones para
captación de aguas subterrá-
neas, abandonadas, en esta
misma zona y un total de 109
en toda la comarca, en pobla-
ciones como Sant Climent Ses-
cebes, Camallera, Masarac o
Palau-Saverdera. Los agentes
los señalizan para evitar acci-
dentes hasta que se sellen y
levantan actas que remiten a
las autoridades competentes,
como los ayuntamientos y la
Agencia Catalana del Agua
(ACA). En este periodo se han
localizado 139 pozos en Giro-
na, 85 en Barcelona, 14 en Ta-
rragona y 3 en Lleida.

El Seprona siempre ha he-
cho servicios destinados a la
seguridad en pozos y a la cap-
tación de aguas subterráneas
ilícitas; sin embargo, el jefe
del servicio en Barcelona, el
tenienteUmberto Quiroga, ex-
plica que “a raíz de la muerte
del pequeño Julen en Totalán
(Málaga), estos servicios pasa-
ron a ser prioridad”.

Localizados
250 pozos
ilegales
desde 2019

S
alvador Illa parece haber instala-
do al PSC en una estrategia de
“fuerza tranquila”, que recuerda el

eslogan que en 1981 dio a François Mitte-
rrand la presidencia de la República. El
publicista Jacques Seguela decía años
más tarde: “Todo el mundo creyó que
este eslogan le había hecho presidente.
Pero fue lo contrario. Fue Mitterrand el
que me coronó rey de la publicidad”.
Dicho de otro modo, la campaña es lo
que se ve, pero las causas de los cambios
son múltiples y no siempre evidentes.
Aquel partido que conquistó la cima ha-
ce 41 años acaba de caer al fondo del
precipicio, con el 1,7 por ciento de votos

de la candidata Anne Hidalgo. Y no pare-
ce que haya en el socialismo francés un
servicio de socorro capaz de rescatar al
partido. Si debería haber margen para
aprender de la catástrofe, interrelacio-
nada con el hundimiento de la derecha
moderada.

De momento, el socialismo en Espa-
ña sigue vivo. Aunque tanto por su iz-
quierda como por el lado más extremo
de la derecha, aparecen señales que, a la
vista de la experiencia francesa, pueden
tener un carácter indiciario que no pue-
de pasar desapercibido. La desconexión
con amplios sectores de las clases popu-
lares, los más afectados por las crisis

que venimos encadenando, es evidente.
Y el poder desde Madrid se viene ejer-
ciendo con una dosis de arrogancia que
no favorece las complicidades. El PSC se
enfangó en exceso en 2017, en la fase
dura del procés, con la alineación incon-
dicional con la repuesta represiva del
Estado y su acompañamiento ideológi-
co. Y le ha costado separarse del PP y de
Ciudadanos. Cierto que ello le permitió
capitalizar parte del voto antiindepen-
dentista: la parte moderada huyó hacia
al PSC, los radicales prefirieron el mode-
lo de nacionalismo hispánico desacom-
plejado —Vox— a las copias.

Ahora el PSC entra relativamente
bien situado en la larga pausa que se
anuncia en el conflicto soberanista des-
pués de la gran resaca. Pero es un mo-
mento en que el poder adquisitivo se
está convirtiendo en preocupación prio-
ritaria por delante de lo identitario, y la
retórica de los grandes proyectos (aero-

puerto, Juegos y demás), a los que el
PSC se apunta siempre acríticamente,
suena a brindis al sol. Con el tono tran-
quilo no alcanza: hay que encontrar la
conexión con la ciudadanía. Y requiere
credibilidad. Crece la desconfianza con
el politiqueo interno permanente en el
gobierno catalán, siempre en pugna por
quién es más fiel a lo fundamental, olvi-
dándose a menudo de la vida cotidiana.
Por ahí quiere meter baza Illa, pero le
penaliza que su partido gobierna en Es-
paña y, por tanto, está también en el
punto de mira del malestar.

La fuerza tranquila tendrá una prue-
ba en las municipales en su territorio
decisivo: el área metropolitana de Barce-
lona que es donde el PSC está más encar-
nado. Y parece que Esquerra Republica-
na quiere dar un paso adelante en lo que
han sido territorios apaches para el inde-
pendentismo. ¿Confrontación o prelu-
dio de una nueva etapa?

Los niños catalanes vuelven hoy a
clase sin mascarilla obligatoria
en las aulas. El Govern se adelan-
ta un día a la retirada global de
cubrebocas anunciada por el Go-
bierno central y permite ya levan-
tar la medida en alumnos de pri-
maria y secundaria de Cataluña.
“Porque tiene poco sentido”, justi-
ficaba hace unos días la portavoz
del Ejecutivo catalán, Patrícia Pla-
ja, obligar a los alumnos a llevarla
hoy para dejar de usarla este
miércoles. La decisiónha solivian-
tado al líder del PSC, Salvador
Illa, que acusó al Govern de to-
marunamedida “de caraa la gale-
ría” y de “romper la unidad” entre
comunidades. Los pediatras, que
habían reclamado el fin de las
mascarillas en las aulas hacemás
de dos meses, consideran que la
decisión llega tarde.

El consejero de Salud, Josep
Maria Argimon, siempre se ha-
bía mostrado favorable a que, en
el momento de retirar lasmasca-
rillas, los niños fueran los prime-
ros. De hecho, vio con buenos
ojos la propuesta de la Asocia-
ción Española de Pediatría
(AEP), que pedía retirarla ya a
finales de febrero de forma pro-
gresiva, empezando por los ni-
ños de primero y segundo de pri-
maria. Pero no ha tomado la deci-
sión hasta que el Gobierno cen-
tral ha anunciado su calendario
—el Consejo deMinistros aproba-
rá hoy la retirada del cubrebocas
y mañana, en cuanto se publique
en el Boletín Oficial del Estado,
se hará efectiva—. Salud indicó
que la resolución autonómica
adelantando un día la fecha de
retirada de las mascarillas en los
colegios se publicaría en el Dia-
rio Oficial de la Generalitat en la
madrugada de ayer a hoy. Al cie-

rre de esta edición, todavía no ha-
bía salido.

Argimon aseguró que empe-
zar el primer día de clase tras las
vacaciones de Semana Santa sin
mascarilla es “una cuestión de
sentido común”: “Nos hemos mo-
vido por un criterio lógico y de
respeto hacia uno de los sectores
de la población que más ha sufri-
do durante la pandemia”, justifi-
có en un artículo La Vanguardia.
La medida afectará solo a los ni-
ños de primaria y secundaria; los
alumnosde bachillerato, los de ci-
clos formativos y el personal de
los centros sí tendránque esperar
a mañana para quitársela.

El consejero de Salud defen-
dió, además, que su decisión “no
pretende romper con el espíritu”
de la norma, como le acusó Illa, y
recordó que ha “respetado y
acompañado” las decisiones to-
madas en el seno del Consejo In-
terterritorial, donde están repre-
sentada las comunidades y el Mi-
nisterio de Sanidad. Illa, sin em-
bargo, advirtió de la inseguridad
jurídica que arroja la decisión de
Argimonporque elGovern “no tie-
ne competencias” para hacerlo.

Más allá del debate jurídico y
político, los pediatras aplauden la
medida y aseguran quepodría ha-
berse puesto en marcha mucho
antes. Quique Bassat, epidemiólo-
go y pediatra, señala que “no hu-
biese pasado nada si se retirasen
las mascarillas en los colegios ha-
ce dosmeses”. El especialista, que
ha participado en el grupo de tra-
bajo de la AEP para la Reapertura
de la Escolarización, recuerda
que hace semanas ya señalaron
“que era un buen momento para
retirarlas” porque se trata de una
población de bajo riesgo. “Los ni-
ños tenía derecho a protagonizar
una de las buenas noticias porque

siempre tuvieron las medidas
más duras”, apunta.

Coincide Anna Gatell, presi-
denta de la Sociedad Catalana de
Pediatría de la Academia de Cien-
cias Médicas de Cataluña: “Ahora
no viene de un día. Hubiese esta-
domejor hacerlo hace dosmeses.
Hemos perdido una oportunidad
de que los niños fuesen los prime-
ros porque se lomerecían y hubie-
se servido, además, como un

buen estudio de investigación pa-
ra valorar la transmisibilidad sin
mascarilla”. Los expertos han de-
mostrado que la afectación de la
covid en niños es muy leve y una
investigación catalana concluyó,
además, que el empleo del cubre-
bocas no se asoció conunamenor
transmisión de la covid.

Si bien la mascarilla en la es-
cuela noha sido determinante pa-
ra contener la covid, Bassat ad-
vierte de que lo previsible es que
los contagios suban cuando el cu-
brebocas se retire: “La gente tiene
que saber que sí conllevará un au-
mento de la transmisión, pero
que eso no nos tiene que preocu-
par. Es previsible tener brotes, pe-
ro lo que tiene quemarcar las de-
cisiones de salud pública es el im-
pacto en la presión asistencial y,
ahora mismo, ese impacto es ba-
jo”. Gatell concuerda que “es ló-
gico pensar que habrá un au-
mento de casos, pero no una ava-
lancha”: “Quizás veremos más
casos de otras infecciones víri-
cas, como la gripe A”.

El Govern se
adelanta un día y
retira la mascarilla
en los colegios
Argimon alega que es por “sentido común”
y los pediatras valoran que llega tarde

OPINIÓN / JOSEP RAMONEDA

La fuerza tranquila

MARTA RODRÍGUEZ, Girona

JESSICA MOUZO, Barcelona

Estudiantes del centro público El Vallès de Terrassa. / C. CASTRO

“No hubiese pasado
nada si se quita hace
dos meses”, dice
un epidemiólogo

Los expertos prevén
un auge de contagios,
pero sin afectación
hospitalaria
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"De tu a tu", el programa contra el bullying
on els alumnes més grans ajuden els petits
"De tu a tu" és el nom del nou programa contra l'assetjament escolar que han posat en
marxa els Mossos d'Esquadra. Es basa a donar formació a uns alumnes de segon cicle d'ESO
perquè facin xerrades als de primer cicle i aquests hi puguin recórrer si són víctimes
d'assetjament.

El sistema es basa en el fet que a cada centre hi hagi uns alumnes que siguin referents en
temes d'assetjament. Són estudiants de 3r o 4t d'ESO que reben formació per part dels Mossos.

Després, fan una xerrada als alumnes de primer cicle i els diuen que els poden demanar ajuda
si són víctimes d'assetjament. Quan se'ls explica un cas, intenten solucionar-lo ells mateixos i, si
creuen que és greu, fan d'enllaç amb la policia.

El projecte va sorgir quan els Mossos van constatar que quan feien ells les xerrades tot quedava
allà i no tenia més recorregut, com ha explicat Joan Miquel Martínez, cap de l'Oficina de Delictes
de Discriminació dels Mossos d'Esquadra i un dels creadors del model:

"Així que vam pensar que fossin alumnes una mica més grans els que parlessin
d'assetjament als nens, i amb la idea, sobretot, que si un nen vol explicar que és
víctima d'un cas d'aquests, pugui buscar aquest alumne que li ha fet la xerrada i dir-
l'hi."

Van pensar que la proximitat de les edats podria fer més fàcil explicar aquestes situacions, que
potser alguns no volen compartir amb els pares o el tutor.

Segons les xifres dels Mossos d'Esquadra, a Catalunya cada any hi ha una mitjana de 100
casos d'assetjament escolar denunciats. Del 2019 al 2021, en tres anys, se'n van registrar 332.
La policia catalana està convençuda que hi ha molts més casos que no arriben mai a instàncies
policials.

"Ha salvat vides"

El curs passat es va fer una prova pilot a l'institut Santiago Sobrequés de Girona. Va ser un èxit,
fins al punt que alguns professors van comentar als Mossos que, per la seva experiència, el
sistema havia salvat vides.

Aquest curs escolar s'ha implantat en 38 centres, amb un total de 190 alumnes que actuen
com a referents.

Un d'aquests és l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat. Allà, l'Ana i la Irene, dos
dels alumnes que han rebut formació, fan una xerrada a 25 nens i nenes de 1r d'ESO. Els
expliquen què és la diversitat i per què cal respectar-la a través d'una presentació en una
pantalla.

De tant en tant, els fan preguntes, com ara si saben què són el racisme, l'homofòbia o la
xenofòbia. Finalment, els donen un correu electrònic per si es volen posar en contacte amb

https://www.ccma.cat/324/de-tu-a-tu-el-programa-contra-el-bullying-on-els-alumnes-mes-grans-ajuden-els-petits/noticia/3158733/


elles.

L'Ana considera que la proximitat de les edats facilita possibles denúncies:

"Crec que és més fàcil que ens expliquin una cosa així a nosaltres que als seus
pares, perquè potser els seus pares tenen una altra mentalitat i potser algunes coses
no les entendrien."

Si algun nen o nena els demana ajuda, intentaran solucionar-ho com els han ensenyat els
Mossos d'Esquadra: aniran a parlar amb l'assetjador i li faran veure el problema i miraran que
deixi de fer-ho.

La majoria de situacions s'han solucionat així. Però si la situació és més greu, els referents
poden avisar directament els agents de la comissaria dels Mossos del Prat de Llobregat.

En aquest institut, això només va ser necessari en un parell d'ocasions. Els Mossos d'Esquadra
van acudir al centre i van solucionar el conflicte. Si la policia veu que la situació pot tenir
conseqüències jurídiques, és quan es posa una denúncia.
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La pérdida de alumnos por el descenso de
la natalidad está afectando con más fuerza
a la escuela pública que a la concertada |
Educación Infantil y Primaria | EL PAÍS
La curva demográfica descendente está impactando con más fuerza en la escuela pública, que
ha perdido en la última década el 17% de su alumnado de segundo ciclo de infantil (de 3 a 5
años), frente al 10% que ha bajado en la concertada en esa etapa. La distinta implantación
geográfica de cada una de las redes —la pública llega a las zonas más vulnerables a la caída
de población; la concertada apenas está presente en zonas rurales y localidades pequeñas—
es una de las causas. Pero también lo son las decisiones de las Administraciones, guiadas por
lo que algunas consejerías explican por las preferencias de las familias a favor de la privada
subvencionada; algo que algunos investigadores califican más bien como políticas conscientes
de privatización de la enseñanza.

Unas decisiones, en todo caso, condicionadas por cuestiones administrativas que hacen más
sencillo cerrar aulas públicas cuando baja la demanda de plazas. Así lo explicaba el sociólogo
Xavier Bonal en un reciente artículo sobre el inminente cierre de un colegio público en Mérida
por falta de alumnos: “La pública se rige por decisiones políticas y la concertada, por contrato y,
si le quieres cerrar una o dos líneas, se van al juez y en 10 minutos las tienen otra vez puestas.
Los conciertos, o los retocas cuando tienen que renovar, cada seis años, o durante ese periodo,
aunque haya alteraciones demográficas, tienes muy poco que hacer”. Y las Administraciones se
van a enfrentar cada vez más a menudo a este tipo de decisiones, teniendo en cuenta que a
mitad de siglo habrá “unos 800.000 estudiantes menos de entre 3 y 15 años”, lo que “equivale a
tener unas 33.000 aulas de 24 alumnos menos que en 2019″, según el informe España 2050.

De momento, de las 237.000 matrículas menos que había en segundo ciclo de infantil el curso
pasado —último dato disponible en las estadísticas del Ministerio de Educación— respecto al
2011-2012 —a partir del cual empezó a bajar la escolarización en esta etapa por la curva de
natalidad—, el 75% (179.000) se habían perdido en la escuela pública. Ello, a pesar de que la
proporción de alumnos de 3 a 5 años que atiende es algo menos del 70% (hace 10 años era el
69% y ahora el 67,8%).

En todo caso, las cifras generales vuelven a esconder realidades muy distintas dependiendo de
la comunidad en la que uno se fije. Por ejemplo, hay algunas donde el desequilibrio es muy
notable, sobre todo en Andalucía, donde el alumnado de segundo ciclo de infantil se ha
reducido cuatro veces más en la pública (un 22%) que en la concertada (5,2%). Otros desajustes
llamativos en el mismo sentido se dan en Castilla-La Mancha (el 20% frente al 6,7%), la
Comunidad Valenciana (el 20,9% frente al 9,8%), Madrid (el 10,8% frente al 4,1%) y Murcia (el
14,2% frente al 6,8%). Sin embargo, en otras autonomías el descenso está afectando de forma
muy similar en las dos redes (como en Aragón y Extremadura) o incluso con porcentajes
ligeramente peores para la concertada: Galicia, País Vasco y Navarra.

A pesar de esa heterogeneidad de situaciones —que da la medida de la complejidad de un
fenómeno en el que se entrelazan factores demográficos, geográficos, sociológicos y, por
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supuesto, políticos— y de que las consejerías de Educación de Andalucía y Murcia insisten en
que apenas han variado los repartos porcentuales entre las redes escolares —en realidad, la
pública ha perdido 2,6 puntos en el primer caso y 1,2 puntos en el segundo—, los profesores F.
Javier Merchán, de la Universidad de Sevilla, y Cynthia Martínez-Garrido, de la Autónoma de
Madrid, leen en las cifras una tendencia clara.

Hablan de un vuelco creciente hacia la escuela concertada en las ciudades o, al menos, en
ciertas partes de las ciudades, que es donde se concentran los colegios privados
subvencionados. Merchán lo explica así: “De seguir la tendencia como hasta ahora, dentro de
10 o 15 años, en las grandes ciudades me temo que podamos retrotraernos a hace medio siglo,
en el sentido de que el sistema público se convierta en algo subsidiario, casi marginal”. Y
Martínez-Garrido aporta: “Hace poco, nosotros realizamos un estudio en Getafe y lo que vimos
es que el centro de la ciudad está copado de escuelas concertadas. El centro de las ciudades se
ha llenado de estos centros, dejando a la pública a un lado”.

Hay más ejemplos en este sentido en la Comunidad de Madrid, donde, efectivamente, como
recuerda un portavoz de la Consejería de Educación, los repartos entre redes son similares en
todas las etapas y apenas han cambiado en los últimos tiempos, manteniéndose con la segunda
proporción más baja de escuela pública de toda España: acoge al 55% del alumnado de
enseñanza no universitaria. Y no solo por la extensión de la concertada, sino por la fortísima
implantación de la educación totalmente privada, sin parangón en ninguna otra autonomía, con
casi un 16% del alumnado.

Pero en el caso de ciudades como Madrid, las diferencias se disparan mucho más: solo el
38,5% de los alumnos de 3 a 5 años de la capital van a la pública, y en el distrito de Salamanca,
el segundo más rico de la ciudad, solo el 13,38% va a la pública, mientras otro 85,29% estudia
en centros concertados (el resto, el 1,33%, está en colegios totalmente privados), según la
estadística del Gobierno regional.

Más allá de la eterna pelea ideológica entre los defensores de la escuela pública (afirman que la
privada subvencionada debe ser subsidiaria de la pública) y de la concertada (con la libertad de
elección por bandera, sostienen que los padres tienen derecho a elegir qué educación quieren
para sus hijos y, si hay suficiente demanda, el Estado se la debe sufragar), Martínez-Garrido,
que también forma parte de la Cátedra Unesco en Educación para la Justicia Social, señala un
problema muy tangible: la segregación. “Si la concertada se está sufragando con dinero público,
deberían tener las mismas oportunidades de entrar todos los estudiantes, tanto los que tienen
como los que no tienen. Y estamos viendo que la igualdad de oportunidades de acceso no es
real”, asegura, citando informes que ponen de manifiesto que buena parte de la privada
subvencionada cobra cuotas obligatorias a las familias, aparte del dinero público que reciben.

Mirada de conjunto

Lo cierto es que, mientras los especialistas reclaman a las administraciones que ordenen la
oferta con una mirada de conjunto y a medio y largo plazo, la propia concertada está por la labor
de que se tomen medidas ante una pérdida de alumnos que también está afectando a sus
centros. Y además, “para evitar que esto se acabe convirtiendo en una guerra, a ver quién se
lleva más alumnos, a ver quién convence a más padres…”, aseguró a este diario hace dos
semanas Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, entidad mayoritaria en la red
concertada.

https://elpais.com/educacion/2021-10-06/hasta-202-euros-al-mes-de-media-por-estudiar-en-la-concertada-un-informe-denuncia-las-cuotas-obligatorias-que-deben-pagar-las-familias.html


Por ejemplo, se mostraba dispuesto a aceptar bajadas de ratios, pues si reduce el número
máximo legal de alumnos por clase, se ralentiza el cierre de aulas y colegios y además se
pueden mantener mejoras educativas que se han podido ver durante la pandemia gracias a esa
medida (eso sí, Huerta habla de reducciones selectivas, solo allí donde hagan falta, y con mayor
financiación para los concertados que las apliquen).

Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, también
defiende esa bajada de ratios: “La reducción de la cohorte de alumnos es una buena
oportunidad para reducirlas e implementar medidas de atención a la diversidad. No debe servir
para proceder a una reconversión indiscriminada, sino para aprovechar, insisto, para ganar en
calidad y en equidad. Además, en un escenario como en el que estamos, no debería operar la
demanda social”.

Distintas comunidades están anunciando ya esa bajada de ratios, como Madrid (en este caso,
selectiva y con salvedades, como reclamaba Huerta), Cataluña o Castilla-La Mancha. En la
Comunidad Valenciana, se han reducido “en más de medio centenar de municipios con baja
natalidad” explica un portavoz. Además, menciona su apuesta por la inclusión de aula para
niños de dos años (el último curso del primer ciclo de infantil) en escuelas públicas, que el año
que viene sumarán casi 9.000 plazas en 432 colegios, con fuerte presencia en zonas rurales. De
hecho, el portavoz explica así esa gran distancia entre el alumnado que está perdiendo la
pública y la concertada en su comunidad: “La caída de la natalidad es especialmente intensa en
las zonas rurales. Ocho de cada 10 municipios de la Comunidad Valenciana (441 de 542) tienen
menos de 10.000 habitantes”.

Las preferencias familiares y el reparto de recursos

Sin embargo, en las respuestas de las consejerías de Andalucía, Madrid y Murcia, insisten en la
idea de que la educación de 3 a 5 años, aunque es un ciclo gratuito, no es obligatorio. Y las dos
segundas, además, destacan que las cifras de alumnado responden a las preferencias de los
padres. “Las diferencias entre ambos regímenes obedecen al criterio expresado por las familias
a la hora de elegir el centro educativo que prefieren para sus hijos”, dice el portavoz murciano.

El madrileño aporta algo muy parecido: “Uno de los principios del sistema educativo de la
Comunidad de Madrid es la libertad de elección educativa gracias a la cual, este curso, el 95,8%
de las familias han obtenido el centro elegido en primera opción durante el proceso de
admisión“.

Merchán y Martínez-Garrido explican, por una parte, que a pesar de que el segundo ciclo de
infantil no sea una etapa obligatoria, está prácticamente universalizada, y de hecho es clave
porque es el momento en el que los padres deciden en qué colegio, en qué red, va a estudiar su
hijo casi con toda seguridad hasta que termine el instituto. Además, aseguran que las supuestas
preferencias de las familias están, en realidad, amañadas.

Merchán, que también es miembro del grupo de estudios Observatorio de la Educación, señala
sobre el caso andaluz: “El factor político es fundamental. Porque cuando hubo crecimiento de la
natalidad, hasta 2011, la oferta pública no aumentó, no acompañó a la demanda, y después,
cuando disminuyó, la oferta pública se fue restringiendo en las grandes ciudades”. De hecho, las
protestas contra la supresión de aulas en escuelas públicas arrecian por toda la comunidad
desde hace más de un año; en abril pasado, cientos de madres y padres rodearon el Parlamento

https://elpais.com/educacion/2021-04-29/cientos-de-familias-andaluzas-rodean-el-parlamento-por-el-cierre-de-aulas-publicas.html


andaluz para protestar por la eliminación de medio centenar de unidades.

Por su parte, Martínez-Garrido asegura que la idea (para ella falsa) de una mejor calidad en la
concertada se debe, por un lado, a la selección de alumnado y, por otro, a todos los extras que
pueden ofrecer gracias a las cuotas a las familias: “En realidad, no tienen una mejor educación,
lo que tiene son más recursos, que estamos pagando todos”, asegura antes de advertir contra
las tentaciones que pueden tener las administraciones de aprovechar el descenso de la
natalidad para recortar medios a la pública. Por ejemplo, dice, cerrando centros y fusionándolos
en otros que necesitarían, en conjunto, muchos menos profesores.

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir
nuestra newsletter semanal.

Contenido exclusivo para suscriptores

Lee sin límites

https://twitter.com/elpaiseducacion
https://www.facebook.com/elpaiseducacion
https://twitter.com/elpaiseducacion
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/388
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Els alumnes catalans tornen als centres
escolars sense que la mascareta sigui
obligatòria - La Manyana
L’ús de mascaretes a les aules de primària i secundària de Catalunya deixarà de ser obligatori
aquest dimarts. Serà abans que el Consell de Ministres aprovi la fi de l’obligació de les
mascaretes en espais interiors, excepte en centres sanitaris i transport públic, mesura que
entrarà en vigor a tot l’Estat dimecres.

L’últim dia de classe abans de Setmana Santa, els consellers Josep Gonzàlez-Cambray i Josep
Maria Argimon van enviar una carta a tots els centres educatius catalans per anunciar-los que la
mesura, tot i el decret espanyol, entraria en vigor abans a les escoles catalanes. Salut havia de
publicar al DOGC aquesta passada matinada la resolució per flexibilitzar l’ús de les mascaretes
entre els alumnes de primària i secundària.

A partir de dimecres, la mascareta deixarà de ser obligatòria als espais interiors a tot l’Estat, amb
l’excepció dels transport públics, els centres sanitaris i les farmàcies. Els serveis de prevenció
de salut laboral de les empreses també poden determinar-ne l’ús obligatori als seus recintes
tancats.

Més enllà dels llocs on continuarà sent necessària, Argimon també va alertar que se n’haurà de
fer un ús “responsable”, per exemple quan es produeixin aglomeracions. El conseller reconeix
que la retirada de les mascaretes pot comportar un cert repunt de casos però no espera que
sigui molt elevat. En tot cas, va recordar que mai han descartat que s’hagin de fer passes enrere
i per això podria ser que en algun moment tornés a ser obligatori portar la mascareta en interiors,
si la situació epidemiològica així ho aconsella.

Just a l’inici de la pandèmia els experts no es posaven d’acord si l’ús de mascareta havia de ser
obligatori per a la població general. A més, hi havia escassetat de subministrament i els preus
eren molt superiors als d’abans de la pandèmia, cosa que va provocar l’ús de mascaretes
reutilitzables fetes de tela o altres materials, comprades o fetes a casa.

El maig del 2020 es va decretar l’obligatorietat a tot l’estat en interiors i exteriors. Al novembre
del 2020, el govern espanyol va limitar-ne el preu a 72 cèntims per les quirúrgiques, i va abaixar
l’IVA del 21 al 4%. Més endavant, amb l’inici de la vacunació es va permetre que deixés de ser
obligatòria en exteriors quan no hi havia aglomeracions, però la sisena onada a finals del 2021
la va tornar a imposar fins al febrer d’aquest 2022.

El Consell de Ministres  n’eliminarà la imposició amb un Decret que aprovarà avui

Van començar sent obligatòries només en el transport públic i ara serà un dels pocs llocs on
romanguin: les mascaretes, escut visible contra el Covid i objecte, o un d’ells, de la discòrdia a
la pandèmia, estan a punt de desaparèixer de la majoria dels interiors.

Avui, el Consell de Ministres aprovarà un reial decret que eliminarà, a partir de dimecres, la
imposició de la mascareta en espais tancats, llevat de centres, serveis i establiments sanitaris,
incloses farmàcies, i transport públic. A les feines, decidiran les empreses.

https://www.lamanyana.cat/els-alumnes-catalans-tornen-als-centres-escolars-sense-que-la-mascareta-sigui-obligatoria/


Fora d’això, les autoritats sanitàries establiran una sèrie d’usos recomanats que no formaran part
del decret, tal com va avançar fa unes quantes setmanes la ministra de Sanitat, Carolina Darias.

Quirúrgiques, higièniques, FFP1, FFP2 i FPP3, un sol ús o reutilitzables, rentables, llises,
estampades, brodades i fins i tot compostables… Les mascaretes porten dos anys instal·lades a
les nostres vides ia l’epicentre del debat.

Debat que va començar al principi: l’escassetat mundial a les albures de la pandèmia van
empènyer Sanitat a descartar la seva obligatorietat i només recomanar-les en comptats casos
per a persones malaltes, amb símptomes o sospitoses d’estar contagiades.

“No cal entre població sana”, repetia el doctor Fernando Simón el març del 2020 a les seves
aparicions diàries en roda de premsa; el Govern “no exigirà res que no es pugui complir” i, si
passa a exigir-la, “serà sempre comptant que hi ha capacitat per executar aquesta mesura”, deia
a primers d’abril el llavors ministre de Sanitat, Salvador Illa. Però les veus per fer-les obligatòries
en espais públics s’anaven alçant cada cop més, així que el 4 de maig, el dia que va arrencar a
tot Espanya la fase 0 de la desescalada, la primera, l’Executiu les va imposar al transport públic,
i el 21 de maig al carrer i en espais tancats.

La síndrome de la cara buida, la por  a treure’s la mascareta

La “síndrome de la cara buida” ha posat en alerta psicòlegs i pedagogs, que perceben en els
adolescents un sentiment d’inseguretat a treure’s la màscara perquè els ajuda a estar més
còmodes a “el seu jo” i “temen ser rebutjats o no ser acceptats de la mateixa manera pels seus
iguals, que són tan importants per a ells”.

Així ho explica en una entrevista amb Efe la directora de la Fundació Noves Claus Educatives i
Màster en Orientació Familiar de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR), María Campo
Martínez, que analitza l’impacte que treure’s la màscara “està suposant a l’autoestima” dels més
joves” i com abordar-ho per professionals i pares.

La “síndrome de la cara buida” la pateixen, sobretot, els adolescents, a qui, a l’inici de la
pandèmia, relata, “va costar sensibilitzar de la necessitat d’utilitzar la màscara davant del Covid-
19 perquè pensaven, per rebel·lia, que no tenien perill de contagi”.

En vigílies de retirar-se la mascareta, psicòlegs i pedagogs “apreciem una por als adolescents i
més joves a retirar-la de les seves cares”, explica aquesta especialista des de la seva
experiència.
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Agències

L’ús de mascaretes a les aules 
de primària i secundària de Ca-
talunya deixa de ser obligatori 
avui. Serà abans que el Consell 
de Ministres aprovi la fi de l’obli-
gació de les mascaretes en espais 
interiors, mesura que entrarà en 
vigor a tot l’Estat demà. L’últim 
dia de classe abans de Setmana 
Santa, els consellers Josep Gon-
zàlez-Cambray i Josep Maria Ar-
gimon van enviar una carta a tots 
els centres educatius catalans 
per anunciar-los que la mesura, 
tot i el decret espanyol, entraria 
en vigor abans a les escoles cata-
lanes. Salut ha publicat al DOGC 
aquesta passada matinada la re-
solució per flexibilitzar l’ús de les 
mascaretes entre els alumnes de 
primària i secundària.

A partir de demà, la mascare-
ta deixarà de ser obligatòria als 
espais interiors a tot l’Estat, amb 
l’excepció dels transport públics, 

els centres sanitaris i les farmàci-
es. A l’espera de conèixer el text 
definitiu del qual encara s’estan 
polint els últims detalls, només 
caldrà posar-se-la en «aquells 
espais en els quals pot haver-hi 
persones amb vulnerabilitat», tal 
com ha vingut reiterant la minis-
tra de Sanitat, Carolina Darias. 
És a dir, treballadors i visitants 
de centres assistencials i soci-
osanitaris –especialment, resi-
dències de gent gran–, però no 
els residents, i en els transports, 
mentre que en altres llocs serà 
una «recomanació d’ús respon-
sable, especialment quan hi ha 
aglomeracions i quan es tracti de 
persones vulnerables».

Pel que fa a les escoles, tot 
i que no serà obligatori portar 
mascareta, sí que es recomana 
als professors amb factors de vul-
nerabilitat que se la posin, igual 
que altres persones amb aques-
tes mateixes condicions quan no 

puguin mantenir 1,5 metres de 
distància interpersonal.

En els centres de treball, seran 
els serveis de prevenció de riscos 
laborals els qui ho valorin, si bé 
la ponència aconsella portar-la 
quan la distància interpersonal 
sigui inferior a 1,5 metres i no 
pugui garantir-se la ventilació 
adequada.

Més enllà dels llocs on conti-
nuarà sent necessària, Argimon 
també va alertar que se n’haurà 
de fer un ús «responsable», per 
exemple quan es produeixin 
aglomeracions. El conseller va 
reconèixer que la retirada de les 
mascaretes pot comportar un 
cert repunt de casos però no es-
pera que sigui elevat. En tot cas, 
va recordar que mai han des-
cartat que s’hagin de fer passes 
enrere i per això podria ser que 
en algun moment tornés a ser 
obligatori portar la mascareta 
en interiors, si és necessari. Justa 

l’inici de la pandèmia els experts 
no es posaven d’acord si l’ús de 
mascareta havia de ser obliga-
tori per a la població general. A 
més, hi havia escassetat de sub-
ministrament i els preus eren 

molt superiors als d’abans de la 
pandèmia, cosa que va provocar 
l’ús de mascaretes reutilitzables 
fetes de roba o altres materials. 
El maig del 2020 es va decretar 
l’obligatorietat a tot l’Estat en 

interiors i exteriors. Al novembre 
del 2020, el govern espanyol va 
limitar-ne el preu a 72 cèntims 
per les quirúrgiques i va abaixar 
l’IVA del 21 al 4%. Més endavant, 
amb l’inici de la vacunació, es 
va permetre que deixés de ser 
obligatòria en exteriors quan no 
hi havia aglomeracions, però la 
sisena onada a finals del 2021 la 
va tornar a imposar fins al febrer 
d’aquest 2022.

SOCIETAT

Comença l’escola sense 
mascaretes obligatòries a 
les aules catalanes
A partir de demà deixaran de ser obligatòries en espais interiors a tot 

l’Estat, excepte en transports públics, centres sanitaris i farmàcies

Estat i Generalitat es 
reserven la possibilitat 
de fer un pas enrere si els 
contagis repunten

La mesura s’aplica un dia 
abans que a la resta de 
l’Estat, però es demana 
«responsabilitat»

Imatge d’arxiu dels nens i nenes entrant a l’escola amb la mascareta posada.

ACN

Imatge d’arxiu del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

ACN

Els darrers presidents de la Ge-
neralitat han estat objectiu de 
ciberespionatge, segons el grup 
d’experts en ciberseguretat 
Citizen Lab. L’organització ha 
posat al descobert el nom de 65 
polítics i membres de la societat 
civil catalana, la gran majoria 
víctimes del programa Pegasus, 
dissenyat per la israeliana NSO 
per accedir a ordinadors i dispo-
sitius mòbils. Hi figuren Artur 
Mas, l’entorn de Carles Puigde-
mont, Quim Torra i Pere Ara-
gonès. També han estat objecte 
de ciberespionatge dirigents de 
l’ANC i Òmnium Cultural, a més 
d’una trentena de membres de 
JxCat, ERC i la CUP. Citizen Lab 
apunta que hi ha «nexes» entre 
aquest espionatge i «una o més 
entitats del govern espanyol».

Després dels primers infor-
mes publicats l’any 2020, Citi-
zen Lab ha conclòs ara una in-
vestigació a gran escala sobre els 
casos de ciberespionatge a l’en-
torn independentista, que afec-
ta 65 persones de diferent rang 
polític i de la societat civil. 61 
han estat atacats amb el progra-

ma Pegasus. Hi ha dos víctimes 
d’un altre programa similar, el 
Candiru, i dos més han estat 
atacades pels dos programes.

Tots els eurodiputats inde-
pendentistes han estat objectiu 
del ciberespionatge, ja sigui de 
manera directa, com Toni Co-
mín, Diana Riba i Jordi Solé, o a 
través d’amics i familiars, com 
Clara Ponsatí i Carles Puigde-
mont. El fet que Puigdemont 
tingui un telèfon Android difi-
culta la certificació que el seu 
telèfon hagi estat infectat pel 

programa Pegasus, cosa que no 
passa amb els Iphone. Citizen 
Lab apunta que per arribar-hi 
es van atacar els dispositius de 
fins a onze persones de l’entorn 
de l’expresident. Els altres tres 
president des de 2010 sí que han 
vist infectats els seus disposi-
tius de manera directa. És el cas 
d’Artur Mas, que va rebre l’atac 
informàtic després de deixar el 
càrrec; Quim Torra mentre era 
president o Pere Aragonès, que 
va ser atacat quan era vicepresi-
dent durant el mandat de Torra.

Aragonès, Torra, Mas i Puigdemont, 
objectius de ciberespionatge

POLÍTICA

Han estat víctimes del programa Pegasus, segons Citizen Lab

Redacció

El president del govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, ha avançat 
que caldrà «revisar a la baixa» la 
previsió de creixement del PIB 
espanyol per la guerra d’Ucraïna 
així com s’haurà de fer a escala 
europea i mundial. «Que hi hau-

rà una revisió a la baixa és una 
certificació, però no significa 
que Espanya no continuï crei-
xent. Ho farà a bon ritme», va 
afirmar ahir en una entrevista a 
Antena 3, en la qual no va voler 
donar xifres. Sánchez va de-
fensar el pla de xoc aprovat pel 

Consell de Ministres per afron-
tar les conseqüències econòmi-
ques del conflicte i va retreure al 
PP que «abaixar impostos no és 
un projecte de país». «L’impost 
més car que paguen els ciuta-
dans és la corrupció», va sen-
tenciar Sánchez, que va instar 
el líder del PP, Alberto Núñez 
Feijóo, a pronunciar-se sobre el 
cas de les mascaretes a l’Ajunta-
ment de Madrid.

D’altra banda, el cap de l’exe-
cutiu espanyol va assegurat que 
convocarà un debat de l’estat de 
la nació al Congrés abans del 
juliol, una reivindicació formu-
lada reiteradament pel Partit 
Popular.

Sánchez: «Caldrà revisar 
a la baixa la previsió de 
creixement del PIB»

ECONOMIA

La guerra d’Ucraïna ha augmentat la xifra

Redacció

Ucraïna ha emplenat ja el for-
mulari per a ser reconegut com 
a país aspirant a ingressar a la 
Unió Europea, va informar ahir 
el portal Ukrinform, que citava 
fonts de l’entorn del president 
del país, Volodímir Zelenski. Es 

van seguir els passos i terminis 
marcats per la presidenta de la 
Comissió Europea (CE), Ursula 
von der Leyen. El lliurament 
del formulari el va formalitzar 
el mateix president ucraïnès en 
una reunió mantinguda amb 
l’ambaixador de la UE al seu 

país, Matti Maasikas. Zelenski 
va destacar en aquesta trobada 
que l’ingrés del seu país a la UE 
«representa les aspiracions per 
les quals està lluitant el nostre 
poble». Les autoritats ucraïne-
ses esperen ara «una resposta 
positiva» a la sol·licitud per part 
de Brussel·les. Kíev confia que 
sigui abordada en la pròxima 
cimera de la UE, entre el 23 i el 
24 de juny, i que es reconegui 
l’estatus d’aspirant a ingressar 
en el bloc comunitari.
Von der Leyen es va reunir 
amb Zelenski a Kíev el passat 8 
d’abril, on li va donar el formu-
lari. 

Ucraïna ha emplenat ja 
el formulari d’ingrés a la 
Unió Europea

INTERNACIONAL

Les autoritats esperen una resposta positiva
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Els somriures tornen a l’escola - Regió7
Avui a les escoles serà un dia especial. El més semblant a un dia qualsevol de fa dos anys.
Coincidint amb el retorn de les vacances de Setmana Santa, els infants i joves ja no hauran de
portar la mascareta a la classe per primera vegada des de l’esclat de la pandèmia. Un pas més
en l’actual fase de normalització de la quotidianitat a la qual lentament ens anem adaptant amb
tota la prudència que la covid requereix.

El tercer trimestre de curs comença amb una mesura que feia temps que es reclamava. El
govern català s’ha avançat un dia a la retirada de mascaretes als centres educatius i els
alumnes reprenen avui el curs sense l’obligació de portar-la, abans que demà es retiri dels
espais interiors en general. Un cop superada pràcticament la sisena onada de la covid, ja feia
setmanes que es demanava una retirada progressiva de les mascaretes, començant per les
escoles. Finalment, però, es farà de cop i a les escoles catalanes un dia abans.

Han passat dos anys de pandèmia molt complicats en tos els àmbits i l’educatiu no n’ha estat
exempt. Les escoles han hagut de fer esforços titànics per fer compatibles les mesures de
control de l’epidèmia amb la tasca docent i formativa en unes circumstàncies molt complexes.
Els centres educatius han estat un exemple de superació fent front al repte de l’adaptació
constant amb normatives improvisades cada dos per tres. Els docents han estat capaços de
reinventar-se per fer realitat el repte majúscul d’educar en temps de pandèmia i els alumnes han
superat amb nota l’assignatura més complicada.

Ara sí que sembla que podem deixar enrere la distància, els grups bombolla, els aïllaments i,
finalment, la mascareta per tornar a la socialització, que és un dels fonaments de l’escola. Amb
el retorn dels patis conjunts, les excursions i les colònies ja tot s’assembla molt a l’escola
d’abans. La paraula compartir torna al centre de l’educació i ens podrem mirar de nou a la cara
amb tots els companys i la seva expressió ens tornarà a parlar tant clar com ho havia fet sempre.

Els infants ens han donat una bona lliçó. Han compaginat renúncies i aprenentatges i han
acceptat noves maneres de viure que els han fet grans per petits que siguin. Avui segur que
se’ls farà estrany no portar la mascareta i potser, fins i tot, els hi costarà desprendre-se’n. Però
tan de bo la mesura sigui definitiva perquè ja sabem que amb la pandèmia no es pot donar res
per segur. De moment, però, creuem els dits i gaudim del dia que a l’escola petits i grans es
tornaran a veure el somriure.

https://www.regio7.cat/opinio/2022/04/19/els-somriures-tornen-l-escola-65125260.html
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RRAIMON BARTRA I 
MIQUEL

Ha mort a Barcelona el 18 d’abril del 2022 
als 101 anys. La seva filla Anna, els seus nets 

Josep i Joan i els seus nebots Maria, Rosa, Lluís i 
Raimon us demanen de recordar el seu amor a la 

família, al país, a l’educació i al cinema. 
Entre el cel i la terra, la memòria. 

(Quima Jaume) 
 

Dimecres 20 a les 13 h l’acomiadarem al Tanatori de 
les Corts de Barcelona.

Vidu d’Ida Kaufmann Blumenfeld

L’escola reobre ja sense  
mascareta a les classes

en casos d’aglomeracions es torni a 
fer servir la mascareta, tot i que no 
n’hi ha cap obligació legal. 

També el president espanyol va 
assegurar que està convençut que 
“molta gent” preferirà mantenir la 
mascareta com a mesura de protec-
ció, com ara gent gran o persones 
amb trasplantaments o amb el sis-
tema immunitari afeblit. De fet, la 

norma recomanarà que persones de 
més de 60 anys, amb el sistema im-
munitari afeblit (malalts de càncer, 
trasplantats) o embarassades con-
tinuïn protegint-se si van a llocs on 
no hi ha prou distància de seguretat. 

La mascareta és l’única restricció 
que queda de les imposades per fer 
front a la pandèmia, i això que al 
principi dels contagis els experts no 

es posaven d’acord sobre si el seu 
ús havia de ser obligatori per a la 
població general. La realitat és 
que Espanya ha sigut un dels pa-
ïsos més estrictes en l’ús de la 
mascareta, tant perquè s’ha fet 
servir durant més d’un any als ex-
teriors, malgrat les queixes d’epi-
demiòlegs que no en veien la ne-
cessitat, com pels dos anys que ha 
durat la norma als interiors, 
mentre que a mig Europa ha sigut 
una mesura aconsellada però no 
obligatòria. 

El maig del 2020 el govern es-
panyol va decretar l’obligatorie-
tat de portar mascareta en interi-
ors i exteriors i, un cop va avançar 
la vacunació, es va permetre que 
deixés de ser obligatòria en exte-
riors quan no hi havia aglomera-
cions, però la sisena onada a fi-
nals del 2021 la va tornar a impo-
sar fins al febrer d’aquest 2022. 
Ara, més de 700 dies després que 
irrompessin, se’n relaxa l’ús, pe-
rò les mascaretes encara no es 
poden llençar.e

Demà només serà obligatòria al transport i a la sanitat

Una mascareta oblidada al pati d’una escola. MARC ROVIRA

PANDÈMIA

La mascareta té les hores compta-
des, perquè a partir de demà deixa-
rà de ser obligatori portar-ne als 
espais interiors, tret del transport 
públic i els centres sanitaris, a fal-
ta de conèixer els detalls de la nor-
ma que prepara el govern espanyol 
i que es publicarà al BOE. A Catalu-
nya els alumnes de primària i se-
cundària seran els primers a pres-
cindir-ne, ja que la Generalitat va 
decidir avançar la mesura a avui, 
coincidint amb la tornada a l’activi-
tat escolar després de les vacances 
de Setmana Santa.  

Així, a partir de demà a l’Estat la 
mascareta només serà obligatòria 
per entrar a serveis sanitaris –am-
bulatoris, hospitals i clíniques, cen-
tres de donació de sang i farmàcies–, 
així com per accedir a tot el trans-
port públic “sense excepció”, inclo-
ent-hi avions i vaixells si no es pot 
mantenir la distància mínima de 
dos metres de seguretat entre pas-
satgers. A més, també l’hauran de 
dur visitants i treballadors de resi-
dències però no els usuaris, perquè 
s’entén que el centre és casa seva.  

El president espanyol, Pedro 
Sánchez, va afirmar a Antena 3 que 
la norma que prepara el seu govern 
serà “de sentit comú”. També va 
apuntar que, pel que fa a les empre-
ses, la decisió quedarà en mans dels 
comitès de prevenció de riscos labo-
rals, en funció de les circumstànci-
es de cadascuna. 

La retirada de la mascareta coin-
cideix amb un repunt dels contagis, 
tot i que s’han reduït dràsticament 
les proves diagnòstiques, però tam-
bé amb una de les cobertures de la 
vacuna més elevades, amb el 80% de 
la població amb la pauta completa. 
A Catalunya, segons el portal Da-
descovid.cat, l’última setmana han 
empitjorat tots els indicadors de la 
pandèmia: des del risc de rebrot, 
que ha passat de 182 a 245, fins a la 
velocitat de transmissió, que supe-
ra lleugerament l’1, el punt en què es 
considera que els contagis no estan 
controlats. També ha pujat la posi-
tivitat de les PCR fetes en tres 
punts, així com el nombre de paci-
ents hospitalitzats –al voltant d’un 
centenar–, tot i que els ingressats 
a les UCI es mantenen en xifres 
baixes –una quarantena. 

Precisament el titular de Salut, 
Josep Maria Argimon, admet que en 
les pròximes setmanes hi pot haver 
un repunt més accentuat, i no des-
carta fins i tot que es pugui tornar a 
recuperar l’obligatorietat de la mas-
careta en interiors si la situació epi-
demiològica ho requereix. Per evi-
tar que la xifra de contagis es dispa-
ri, el conseller ha reclamat respon-
sabilitat personal i ha demanat que 

BARCELONA
MARTA RODRÍGUEZ CARRERA

Prevenció 
Les empreses decidiran si es 
manté la peça en funció de les 
circumstàncies de cada feina
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El DOGC publica la supressió de la
mascareta a escoles i instituts | Redacció |
barcelona | Salut | El Punt Avui
Aquest dimarts la mascareta desapareix a l’interior d’escoles i instituts. El Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) ja ha publicat la resolució en què adapta les mesures Covid
en els centres educatius eliminant l’obligatorietat de l’ús de la mascareta dins dels centres
d’educació primària i secundària.

La resolució, que ha entrat en vigor aquest mateix dimarts un cop publicat al DOGC, avança un
dia la supressió de la mascareta als interiors per a la resta de la població, que serà efectiu a
partir de demà un cop ho aprovi el Consell de Ministres i surti publica al Butlletí Oficial de l’Estat
(BOE) aquest dimecres, a excepció dels centres sanitaris, residències i transport públic.

La resolució del departament de Salut no diu res ni dels alumnes de l’educació postobligatòria ni
del personal que treballa als centres.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/2128262-el-dogc-publica-la-supressio-de-la-mascareta-a-escoles-i-instituts.html
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Sense mascareta a les escoles, després de
dos anys de covid
Els alumnes d’educació primària i d’ESO ja no han de dur mascareta aquest dimarts a la
tornada a classe després de les vacances de Setmana Santa. La Generalitat ha avançat la
mesura un dia respecte a la resta de l’estat. Està previst que aquest dimarts el consell de
ministres aprovi l’eliminació de la mascareta a interiors, que es farà efectiva a partir de dimecres,
20 d’abril.

EL DOGC publica la resolució, que afecta primària i secundària

L’ús de la mascareta a les aules deixa de ser obligatori a partir d’aquest dimarts per als alumnes
de primària i secundària, després que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha
publicat la resolució que ho estableix. La resolució especifica que la retirada de la mascareta en
interiors només afecta aquests dos cicles d’educació, tant primària com secundària. Pel que fa
als estudiants de batxillerat i cicles formatius hauran d’esperar a dimecres. L’eliminació de
l’obligatorietat de la mascareta en interiors, a excepció dels centres sanitaris i el transport
públic, entrarà en vigor a tot l’estat dimecres. Salut defensa que la retirada comporta un
benefici en el benestar, “que supera el risc de transmissió”.

Els pediatres donen suport a l’eliminació de la mascareta a l’aula

Els consellers Josep Gonzàlez-Cambray i Josep Maria Argimon van enviar una carta abans de
les vacances a tots els centres educatius per anunciar-los que a la tornada de Setmana Santa la
mascareta ja no seria obligatòria. Des del govern sempre s’ha defensat que les escoles serien
el primer lloc on desapareixerien les mascaretes a interiors. Tot i això, les reticències del
Ministeri de Sanitat ho han anat retardant, fet que va portar el conseller Argimon a assegurar que
“tiraria pel dret”en la decisió sense el vistiplau estatal.

La decisió del govern arriba després que els pediatres van donar llum verda a l’eliminació de
les mascaretes escolars i van plantejar retirar-les a partir del febrer de forma progressiva
començant pels alumnes més joves. A partir de dimarts no l’hauran de dur els alumnes
d’educació infantil i ESO (entre sis i 15 anys).

https://beteve.cat/societat/primer-dia-sense-mascareta-escoles-dos-anys-despres/
https://beteve.cat/societat/excepcions-mascareta-interiors-encara-obligatoria/
https://beteve.cat/societat/generalitat-confirma-carta-escoles-sense-mascareta-despres-setmana-santa/
https://beteve.cat/societat/argimon-amenaca-tirar-dret-retirada-mascaretes-escoles-catalunya-2/
https://beteve.cat/societat/pediatres-proposen-calendari-retirar-mascaretes-escola-28-febrer/
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Tornada a l'escola aquest dimarts sense
mascaretes obligatòries - Diari de Girona
A partir de dimecres, la mascareta deixarà de ser obligatòria als espais interiors a tot l'Estat,
amb l'excepció dels transports públics, els centres sanitaris i les farmàcies. Els serveis de
prevenció de salut laboral de les empreses també poden determinar-ne l'ús obligatori als seus
recintes tancats.

Més enllà dels llocs on continuarà sent necessària, Argimon també va alertar que se n'haurà de
fer un ús "responsable", per exemple quan es produeixin aglomeracions. El conseller reconeix
que la retirada de les mascaretes pot comportar un cert repunt de casos però no espera que
sigui molt elevat. En tot cas, ha recordat que mai han descartat que s'hagin de fer passes
enrere i per això podria ser que en algun moment tornés a ser obligatori portar la mascareta en
interiors, si la situació epidemiològica així ho aconsella.

Just a l'inici de la pandèmia els experts no es posaven d'acord si l'ús de mascareta havia de ser
obligatori per a la població general. A més, hi havia escassetat de subministrament i els preus
eren molt superiors als d'abans de la pandèmia, cosa que va provocar l'ús de mascaretes
reutilitzables fetes de tela o altres materials, comprades o fetes a casa. El maig del 2020 es va
decretar l'obligatorietat a tot l'estat en interiors i exteriors. El novembre del 2020, el govern
espanyol va limitar-ne el preu a 72 cèntims per les quirúrgiques, i va abaixar l'IVA del 21 al 4%.
Més endavant, amb l'inici de la vacunació es va permetre que deixés de ser obligatòria en
exteriors quan no hi havia aglomeracions, però la sisena onada a finals del 2021 la va tornar a
imposar fins al febrer d'aquest 2022.

https://www.diaridegirona.cat/educacio/2022/04/18/tornada-lescola-aquest-dimarts-sense-65104793.html
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Aquest dimarts els alumnes tornen a
l'escola sense mascareta
Els alumnes tornen aquest dimarts a l'escola amb la novetat que ja no caldrà que portin
mascareta a l'aula. Catalunya ha avançat un dia el decret del govern espanyol que elimina a
partir de dimecres vinent l'obligatorietat de portar la mascareta als espais interiors. El Govern ja
va anunciar que pretenia avançar-se per coincidir amb el dia del retorn a l'escola després de
Setmana Santa. I és que, a partir de dimecres vinent ja no serà obligatori portar-la als espais
interiors excepte en determinats espais com ara el transport públic, els centres sanitaris o les
residències de gent gran. En l'àmbit laboral, seran les empreses les que decidiran si
cal mantenir-la als seus espais. En aquest context, però, des de la conselleria de Salut
recomanen que la mascareta la continuï utilitzant la població vulnerable com ara la gent més
gran de 60 anys, les persones immunodeprimides o les embarassades.

Es preveu aixecar l'obligatorietat de fer servir la mascareta perquè la situació pandèmica a
Catalunya és bona a causa de la gran quantitat de contagis que hi ha hagut, fet que ha
contribuït a crear immunitat poblacional. També ho és gràcies a l'altíssima taxa de vacunació. A
partir d'ara, doncs, primarà el criteri personal a l'hora de posar-se la mascareta en espais com,
per exemple, l'interior d'una botiga d'un centre comercial.

Situació pandèmica a Catalunya

La fi de les mascaretes arriba després de moltes setmanes de descens de contagis. Ara, però,
s'han estancat. Actualment, el nombre d'ingressats a planta és de 871 i el nombre de pacients
d'UCI és de 40. Cal destacar que la situació a les UCI és la millor de tota la pandèmia. Pel
que fa a la mortalitat, fa setmanes que es manté estable en nivells baixos. Tanmateix, en la
darrera setmana s'han comptabilitzat 37 morts.

Les darreres dades sobre la covid-19 a Catalunya indiquen que el risc de rebrot se situa en
245, una dada que fa 7 dies era de 177 punts, és a dir, 68 punts més. Segons les últimes dades
facilitades pel Departament de Salut, la Rt o índex de contagi és de 1,18 (un 0,50 més que fa
una setmana). És a dir, cada 100 persones en contagien 118 més. Les autoritats sanitàries
afirmen que cal tenir la Rt per sota de l'1 per tenir sota control la transmissió. Respecte a la
incidència acumulada els últims 14 dies, la darrera actualització de Salut la situa en 227,27 per
cada 100.000 habitants. Una dada que ha baixat, ja que fa una setmana era de 274,87 per cada
100.000 habitants.

Amb tot, l'índex de positivitat es troba en 12,07%, una xifra que ultrapassa el 5%. Aquest límit el
fixa l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que el considera un bon indicador per constatar
que un país té la pandèmia sota control. Entre el 22 i el 28 de març, la dada se situava en 9,45%,
i entre el 29 de març i el 4 d'abril era del 9,36%. Una tendència que sembla que torna a pujar. 

 

https://www.elnacional.cat/ca/salut/aquest-dimarts-alumnes-tornen-escola-sense-mascareta_743364_102.html
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Metges especialistes en covid aclareixen els dubtes dels ciutadans sobre els tests d’antígens

Perquèencaradonopositiu si jano tinc símptomes?
Una nova hipòtesi proposa que els símptomes
comencen abans en persones vacunades

Llindar de detecció
del test d’antígens.
Per sobre, dona positiuCàrrega viral

Període en què la persona
és contagiosa

EXPOSICIÓ
AL VIRUS

SENSE VACUNA

AMB VACUNA

SÍMPTOMES ELIMINACIÓ
DEL VIRUS
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Llindar de detecció
del test d’antígens.
Per sobre, dona positiuCàrrega viral

Període en què la persona
és contagiosa

La vacuna fa que el sistema immunitari s’activi abans i causi símptomes quan
el virus entra a l’organisme, segons la hipòtesi que defensa Michael Mina

EXPOSICIÓ
AL VIRUS

SÍMPTOMES ELIMINACIÓ
DEL VIRUS

Lamascareta ha estat una alia-
da per disminuir la propaga-
ció de la covid en la població
adulta.Demàs’aprovaelReial
Decretqueeliminal’obligato-

rietat de dur-ne en bona part dels interi-
ors.Unadataassenyaladaqueensperme-
trà avançar en aquesta fase de normalit-
zació ideixarenrere,malgratexcepcions
justificades, una de les mesures quemés
hemidentificat amblapandèmia.
En lapoblació infantil aquesta retirada

encara témésrellevància.L’evidènciaci-
entíficageneradarespectealseuúsenin-
fantsdemostraquenohatingutelmateix
efecte que en la població adulta, ja que,
per exemple, s’han registrat lesmateixes
taxes d’infecció entre l’alumnat d’infan-
til, que no ha portat mai mascareta dins
l’aula, ieldeprimària,quesín’haduta.És
per això que n’hem demanat, demanera
reiterada, la retirada al Consell Interter-
ritorial i a la Comissió de Salut Pública;
una sol·licitud també defensada pública-
ment per la Societat Catalana de Pedia-
tria i l’AssociacióEspanyoladePediatria.
Per aquest motiu, coincidint amb

l’aprovació del decret demà, que es re-
prenen les classes, he proposat, que
l’alumnat de primària i secundària re-
prengui l’activitat lectivadesprésdePas-
qua ja sense l’obligatorietat de dur mas-

caretaa l’interiordelscentres.Començar
el primer dia d’escola sense mascaretes,
respectant les decisions individuals dels
qui prefereixin o necessitin continuar
portant-la, ésunaqüestiódesentit comú.
Els alumnes de batxillerat, cicles forma-
tiusielpersonaldelscentreshaurand’es-
perar fins l’entrada en vigor de la nova
normativa estatal tal com vam avançar
per carta el conseller d’Educació i joma-
teixalsdirectorsdecentre.
Aquestadecisiónopretén trencar amb

l’esperit d’una norma que, cal tenir-ho
present, s’aprova demàmateix. De fet, al
llargd’aquestapandèmiahemrespectat i
acompanyat totes les decisions de con-
trolepidemiològicques’hanprescoordi-
nadament al Consell Interterritorial, in-
cloent-hielmantenimentdelesmascare-
tes a les aules, precisament per no crear
confusió entre la població i evitar la
temptaciódepolititzar lesdecisions.
En el cas de la flexibilització de l’ús de

la mascareta en infants i joves, tema que
araensocupa, enshemmogutperuncri-
teri lògic i de respecte cap a un dels sec-
tors de la població que més ha patit du-

rant lapandèmia.Aprofitoperdirigir-me
directament a ells, els infants i joves, i els
expressoelmeuagraïmentperhaverdut
lamascareta aquestmesos i per haver-se
adaptatdemaneraexemplaraunaescola
en pandèmia. També vull fer extensiu
l’agraïment a les famílies, el personal do-
centi,endefinitiva,atotalacomunitates-

colar per compatibilitzar el dia a dia dels
centres educatius amb les mesures de
control epidemiològic.
LaresolucióquepublicaràdemàelGo-

vern reflecteix aquest esperit de norma-
lització i sentit comú vers l’alumnat de
primària i secundària. Qui vulgui anar
més enllà, fer d’altres interpretacions, o
vegi altres intencions, s’equivoca.

A les aules,
sense

mascareta:
qüestió de
sentit comú

Hemrespectat totes
les decisions de control
epidemiològic preses al
Consell Interterritorial

Josep Maria Argimon i Pallàs
Conseller de Salut

TRIBUNA

JOSEP CORBELLA
Barcelona

Que quedin restes de co-
ronavirusal’aparellres-
piratori dies o setmanes
després de passar la co-
vid és habitual. Encara

que aquestes restes no puguin
contagiaraltrespersones,perquè
janosónvirusviables,devegades
sí que es detecten en tests d’antí-
gens i PCR. Això explicaria que
algunes persones puguin donar
positiu enels tests quan ja se sen-
ten plenament recuperades des-
prés de passar la infecció, segons
coincideixen a assenyalar tres
especialistes en covid consultats
perLaVanguardia.
A més, és possible que en per-

sones vacunades els símptomes
comencin abans que en persones
no vacunades, i també que s’aca-
bin abans. Aquesta és la hipòtesi
que defensa Michael Mina, ex-
professor d’epidemiologia de la
Universitat de Harvard (EUA) i
actualment director mèdic de la
companyia eMed, que comercia-
litza tests d’antígens (vegeu el
gràfic).
Minaargumentaquelamajoria

dels símptomes inicials de covid
es deuen a l’activació del sistema
immunitari, que causa inflama-
ció imalestar. En persones vacu-
nades, segonsMina, aquestaacti-
vació es manifesta des que el vi-
rus entra a l’organisme, mentre
que en persones no vacunades
tardamésaaparèixer.
Això explicaria que algunes

persones donin negatiu en els
tests quan ja tenen símptomes al
principi de la infecció, un feno-
men que ha desconcertat alguns
ciutadans les últimes setmanes.

També explicaria que donin po-
sitiu al final de la infecció quan ja
han desaparegut els símptomes.
En aquest cas, encara podrien
contagiar altres persones durant
unsdiesmalgratquees trobinbé.
“El que sabem segur és que el

períoded’incubació[eltempsdes
delcontagifinsal’inicidesímpto-
mes] és més curt amb l’òmicron
que amb les variants anteriors”,

declara Roger Paredes, cap de
servei demalalties infeccioses de
l’hospitaldeCanRutiaBadalona.
Amb la variant original del virus
deWuhan,elperíoded’incubació
mitjà era d’uns cinc dies. Amb la
variant delta, que es va convertir
en dominant a mitjans de l’any
passat, es va reduir a quatre. I
amb la variant òmicron que pre-
dominaaraésd’uns tresdies.

Però la corba de càrrega viral,
que indica com puja i baixa la
quantitat de virus al cos amb el
pasdelsdies,nos’haavançatdela
mateixa manera amb l’arribada
denoves variants, informaRoger
Paredes. Amb la variant original
deWuhan, el pic de la càrrega vi-
ral coincidia amb l’inici dels
símptomes, uns cinc després del
contagi, cosa que significa que
s’arribava a nivells alts de virus
abansde tenir símptomes i espo-
dia contagiar en la fase asimpto-
màtica de la infecció. Ara, amb
l’òmicron, el pic de càrrega viral
sol arribar uns tres dies després
del’inicidesímptoma;pertant,el
risc de contagiar altres persones
abansques’iniciïnels símptomes
ésmésbaix.
Elquenosesapamblamateixa

seguretat és si la vacunació avan-
ça l’inici de símptomes com pro-
posaMichaelMina. “És una idea
plausible, iMina és un investiga-
dor seriós, perònohi haprouda-
desquehodemostrin”, adverteix
Paredes.Minahadefensat laseva
hipòtesiprincipalmentaTwitter.
“No he vist aquesta hipòtesi

demostrada a cap article cientí-
fic”, declaraAntoni Trilla, epide-
miòleg de l’hospital Clínic de
Barcelona.
En qualsevol cas, “no és infre-

qüentqueun test d’antígensdoni
negatiu quan ja s’han iniciat
els símptomes”, informa Juan
Pablo Horcajada, coordinador
general de covid a l’hospital del
Mar de Barcelona. Per això, “si
una persona sospita que ha con-
tret la covid i dona negatiu en
un test, és recomanable pensar
quepot ser un fals negatiu i repe-
tir el test entre un i tres dies
més tard”.
Encara que aquests tests no si-

guin obligatoris amb la nova es-
tratègia de gestió de la covid, en
quèjanoesdiagnostiquentotsels
casos, molts ciutadans preferei-
xen continuar fent-los per evitar
contagiar persones del seu en-
torn, en particular si es relacio-
nen ambpersones grans omalal-
tesvulnerablesa lacovid.
Com que alguns casos d’infec-

ció per òmicron són asimptomà-
tics,RogerParedesrecomanafer-
se un test entre tres i sis dies des-
prés d’haver tingut un contacte
estret amb un cas de covid per a
aquelles persones sense símpto-
mes que vulguin assegurar-se

quenos’hancontagiat.
Encara hi ha menys certeses

sobreelmomentqueunapersona
deixa de ser infecciosa al final
de la covid. En aquest cas, la
hipòtesi de Mina suggereix que
un test positiu indica risc de con-
tagiar encara que ja no es tinguin
símptomes. Però un test positiu
no aclareix si el senyal que es
detecta correspon a virus viables
ambcapacitat infecciosaono.
“Si unapersona fa tresdiesque

no té símptomes, la probabilitat
que pugui contagiar ja és molt
baixa”, informa Antoni Trilla, de
l’hospital Clínic. “En general pot
fer vida normal, tot i que és reco-
manable que extremi les precau-
cions si s’ha de relacionar amb
personesvulnerables”.c

Si un test dona
negatiu en una
persona que sospita
que té covid, es
recomana repetir-lo
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Els centres educatius de Maçanet ofereixen
suport emocional per millorar el rendiment -
Diari de Girona
Les escoles de Maçanet de la Selva implementen accions del projecte MERAKI, que vetlla per
l’èxit escolar a través de l’acompanyament i el suport emocional tant a l’Institut de Maçanet com
a les escoles de primària.

Aquest projecte té com a objectiu immediat la millora del clima de les aules i reduir el malestar
psicoemocional de l’alumnat que ho necessiti. A llarg termini, la implementació d’aquest projecte
aconseguirà consolidar el clima de treball positiu als centres educatius i implicar a les famílies
per millorar el vincle família-escola-comunitat.

Pel que fa als alumnes amb problemes d’autoregulació de la conducta de l’Institut, se segueix
l’acompanyament per prevenir situacions conflictives i expulsions de l’aula, promocionant
l’autoconeixement i l’apoderament i el benestar personal de l’alumnat. Per fer-ho, es treballa en
grups de competències relacionades amb la gestió emocional, com l’autocontrol, la capacitat
reflexiva, la introspecció, etc.

Aquest projecte també té en compte l’atenció individual de cada infant amb problemàtiques
acadèmiques tant de l’Institut com de primària. S’acompanya i es recolza a l’infant en situacions
de malestar emocional degudes a diverses causes familiars o bé personals. S’aborda amb
sessions individuals de suport en un espai segur i de confiança on poden expressar,
comprendre i aprendre el seu dolor.

I des de les primeres etapes educatives, el projecte MERAKI estableix l’educació emocional a
les aules de primària amb sessions dinàmiques d’ensenyament i aprenentatge d’habilitats
emocionals. «És fonamental que des de ben petits els nens i les nenes aprenguin a parlar sobre
les seves emocions, així se’ls farà més fàcil saber-les gestionar. Per evitar problemàtiques greus
en un futur, cal una educació emocional de qualitat des de les primeres etapes educatives», va
explicar la regidora d’Educació, Rosa Casas.

El projecte MERAKI forma part del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Maçanet de la Selva, en què
es plantegen tots els projectes, activitats i tasques educatives que es duen a terme des de la
regidoria d’Educació.

https://www.diaridegirona.cat/selva/2022/04/19/els-centres-educatius-macanet-ofereixen-65127013.html
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OLGA R. SANMARTÍN 
MADRID 

Las medidas de flexibi-
lización que ha puesto 
en marcha el Gobierno 
para que los alumnos 
pasen de curso de for-
ma generalizada han 
reducido los repetido-
res al mínimo histórico 
desde los años 90, 
cuando empezaron a 
contabilizarse. El por-
centaje de estudiantes 
que habían permaneci-
do en el mismo curso 
alguna vez antes de lle-
gar a los 15 años bajó 
del 28,9% al 24,8% du-
rante el primer año del 
Covid-19. 

En abril de 2020, en 
pleno pico de la pan-
demia, la entonces mi-
nistra de Educación, 
Isabel Celaá, decidió 
relajar los requisitos 
para pasar de curso y 
graduarse e instauró 
la llamada «promo-
ción general». Asegu-
raba que no podía ha-
blarse de un aprobado 
general, porque no se 
cambiaba la nota a los 
alumnos, pero les per-
mitió transitar a todos 
ellos al curso siguien-
te «sin tener en cuenta 
limitaciones que afec-
ten al número de 
áreas pendientes»; es 
decir, sin tope de sus-
pensos. Hasta aquel 
momento, la Ley Wert 
establecía que no se 
podía pasar de curso 
con más de tres sus-
pensos en la ESO. 

Esta reforma del sus-
penso, que entonces se 
contempló con medida 
excepcional por el con-
finamiento escolar que 
forzó la emergencia 
sanitaria, se ha extendido al futuro. 
Está presente también en la Ley Ce-
laá, donde no hay límite de suspen-
sos para pasar de curso y graduarse 
en la ESO. La premisa es que la repe-
tición sea algo excepcional. 

Ahora los últimos datos del Minis-
terio de Educación evidencian una 
bajada de cuatro puntos porcentua-
les de golpe en la tasa de repetidores, 
cuando el descenso en esta estadísti-
ca venía produciéndose de forma na-
tural desde hace más de una década 
a un ritmo de un punto anual. 

Las regiones con el descenso 
más pronunciado son Cantabria 
(ocho puntos menos) y Galicia y 
Baleares (seis puntos menos), 

mientras que en País Vasco y La 
Rioja la caída ha sido más modera-
da, con tres puntos menos. Catalu-
ña es la región con menor porcen-
taje de repetidores (16,8%), segui-
da del País Vasco (22,7%) y 
Cantabria (24,3%). Los chicos 
(28,2%) repiten más que las chicas 
(21%) en todas las autonomías. 

Marta Encinas, analista de la  
OCDE, sostiene que España debe 
bajar sus tasas de repetición, de las 
más elevadas de la UE, porque «no 
parece tener repercusiones positi-
vas» para los estudiantes. «Hay que 
apoyar a los alumnos que van mal, 
teniendo profesores de apoyo e im-
pulsando otras medidas que hagan 
que sigan aprendiendo y recuperen 
lo perdido. La repetición suele con-
llevar al abandono escolar y, una vez 
fuera del colegio, los alumnos dejan 
de aprender y esto hay que evitarlo». 

Ismael Sanz, profesor titular del 
Departamento de Economía Aplica-
da y vicerrector de Calidad de la 
Universidad Rey Juan Carlos, seña-

la que «la flexibiliza-
ción del Gobierno en 
la promoción pudo te-
ner sentido en los cur-
sos 2019/20 y 2020/21 
por la situación inédita 
para los jóvenes que 
supuso la pandemia». 
«Pero yo no seguiría 
con esa política a me-
dio y largo plazo», aña-
de, «porque la tasa de 
repetición ya lleva 13 
años bajando de forma 
natural por el buen tra-
bajo de los alumnos y 
de los profesores». «No 
hace falta recurrir a 
atajos y artificios que 
reduzcan el nivel de 
exigencia. Porque, si 
se baja el nivel, los es-
tudiantes ajustan sus 
esfuerzos», recalca 
quien fuera director 
del Instituto Nacional 
de Evaluación Educati-
va y chair del Strategic 
Development Group 
de PISA de la OCDE. 

Sanz cita un estu-
dio de Jenifer Ruiz-Va-
lenzuela, investigado-
ra de la London 
School of Economics, 
donde compara cómo 
le va a un alumno que 
ha aprobado con un 5 
con otro que ha sus-
pendido con un 4,9. 
«A pesar de que am-
bos tienen un nivel 
prácticamente igual, 
el que suspende por 
poco tiene una inser-
ción laboral mucho 
más negativa que el 
que aprueba por poco. 
En un momento dado, 
un empujón ayuda a 
no abandonar los es-
tudios al alumno que 
ha suspendido por po-
co. Pero tiene que ha-
cerse sin anunciarlo 

previamente, para que el alumno 
no lo pueda anticipar», añade. Si 
no, los alumnos dan por hecho que 
se les va a dejar pasar y se esfuer-
zan menos.  

Más allá de las clases particula-
res del programa PROA+, las 
CCAA no han puesto planes espe-
cíficos para recuperar los conoci-
mientos no aprendidos durante la 
pandemia. Sanz augura que esta-
blecer esta relajación como norma 
general provocará que «los alum-
nos que vayan con un déficit de re-
cursos previos tengan problemas 
para aprender las competencias si-
guientes. Se va a crear una bola 
que se notará en la universidad».

La relajación educativa reduce los 
repetidores a su mínimo histórico 
La «promoción general» de la pandemia pasa de medida excepcional a norma permanente

Cs pide a 
Moreno que no 
convoque aún 
las elecciones

SILVIA MORENO SEVILLA 
Todas las encuestas que se van 
conociendo en las últimas se-
manas pintan muy mal para 
Ciudadanos y su líder en Anda-
lucía y vicepresidente de la Jun-
ta, Juan Marín, lleva también 
semanas pidiendo que no haya 
adelanto electoral y que los co-
micios andaluces se celebren a 
final de año, cuando concluye 
la legislatura. 

Sin embargo, cada vez cobra 
más fuerza el mes de junio y, en 
concreto, el día 12 para que los 
andaluces acudan a las urnas, 
frente a la otra opción que has-
ta hace poco se barajaba, que 
es el mes de octubre. El presi-
dente del Gobierno andaluz, el 
popular Juanma Moreno, el 
único que puede apretar el bo-
tón electoral, tiene previsto 
anunciar su decisión a partir de 
esta semana.  

Moreno podría anunciarlo 
hoy mismo o bien mañana 
martes, cuando está previsto 
que se celebre el Consejo de 
Gobierno semanal. Si finalmen-
te la fecha elegida es el 12 de 
junio, el presidente andaluz 
tendría que disolver el Parla-
mento este martes para que los 
comicios se celebrasen a los 54 
días, esto es, el 12 de junio. 

CUENTA ATRÁS 
En esta cuenta atrás, el vicepre-
sidente de la Junta y consejero 
de Turismo, Regeneración, Jus-
ticia y Administración Local, 
Juan Marín, insistió ayer en 
que «lo razonable» sería convo-
car las elecciones andaluzas en 
otro momento y que anunciar-
lo este martes en el Consejo de 
Gobierno sería «precipitado». 

Durante una visita a Sanlú-
car de Barrameda (Cádiz), Ma-
rín remarcó que el presidente 
Moreno aún no ha hablado de 
este asunto con él, por lo que 
confía en que esta decisión aún 
no se comunique. 

Para el también líder de Cs 
en Andalucía, «el interés electo-
ral no se puede anteponer al in-
terés de los andaluces», que es, 
en su opinión, «seguir crecien-
do, recuperando empleo y tener 
un verano normalizado», y que 
«lo razonable» sería convocar 
las elecciones «en otro momen-
to». «Respeto la decisión que 
Juanma adopte, pero espero 
que sea la más interesante para 
los andaluces y no para los par-
tidos políticos», añadió. 

En cualquier caso, aseguró 
que para las urnas «siempre 
hay que estar preparado» y que 
tanto él como su partido lo es-
tán, por lo que un adelanto 
electoral en Andalucía no le co-
gería por sorpresa.

La ex ministra Isabel Celaá y la ministra Pilar Alegría, el día del cambio de cartera en Educación en 2021. E. P.

Cataluña es la CCAA 
con menos repetidores 
y los chicos lo hacen 
más que las chicas
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La curva demográfica descenden-
te impacta con más fuerza en la
escuela pública, que ha perdido
en la última década el 17% de su
alumnado de segundo ciclo de in-
fantil (de 3 a 5 años), que a la con-
certada, que ha bajado solo un
10%.La distinta implantación geo-
gráfica de ambas redes —la públi-
ca llega a las zonas más vulnera-
bles a la caída de población, como
áreas rurales y localidades peque-
ñas, donde apenas hay concerta-
da— es una de las causas. Pero
también lo son las decisiones de
las administraciones, guiadas por
las preferencias de las familias a
favor de la privada subvenciona-
da, según algunas comunidades,
o por lo que algunos investigado-
res calificanmásbien comopolíti-
cas conscientes de privatización
de la enseñanza.

Unas decisiones, en todo caso,
condicionadas por cuestiones ad-
ministrativas que hacenmás sen-
cillo cerrar aulas públicas cuando
baja la demanda. Así lo explicaba
el sociólogo Xavier Bonal en un
reciente artículo sobre el inmi-
nente cierre de un colegio público
en Mérida por falta de alumnos:
“La pública se rige por decisiones
políticas; y la concertada, por con-
trato. Y si les quieres cerrar una o
dos líneas, se van al juez y en 10
minutos las tienen otra vez pues-
tas. Los conciertos, o los retocas
cuando tienen que renovar, cada
seis años, o durante ese periodo

tienesmuy poco que hacer”. Y los
gobiernos autonómicos, que son
los que toman estas decisiones, se
van a enfrentar cada vez más a
menudo a estas disyuntivas, pues
a mitad de siglo habrá “unos
800.000 estudiantesmenosde en-
tre 3 y 15 años”, lo que “equivale a
tener unas 33.000 aulas de 24
alumnos menos que en 2019”, se-
gún el informe España 2050.

De momento, de las 237.000
matrículas menos que había en
segundo ciclo de infantil el curso
pasado —último dato disponible
en las estadísticas del Ministerio
de Educación— respecto al
2011-2012 —a partir del cual em-
pezó a bajar la escolarización en
esta etapa—, el 75% (179.000) se
habían perdido en la escuela pú-
blica. Ello, a pesar de que la pro-
porción de alumnos de tres a cin-
co años que atiende es algo me-
nos del 70% (hace 10 años era el
69% y ahora el 67,8%).

En todo caso, las cifras genera-
les esconden realidades distintas
en cada comunidad. En algunas,
el desequilibrio es muy notable,
sobre todo enAndalucía, donde el
alumnado de segundo ciclo de in-
fantil se ha reducido cuatro veces
más en la pública (un 22%) que en
la concertada (5,2%). También en
Castilla-LaMancha (20% frente al
6,7%), la Comunidad Valenciana
(20,9% frente al 9,8%), Madrid
(10,8% frente al 4,1%) y Murcia
(14,2% frente al 6,8%). Sin embar-
go, en otras autonomías, como

Aragón yExtremadura, el descen-
so está afectando de forma muy
similar en las dos redes e, incluso,
con porcentajes ligeramente peo-
res para la concertada: Galicia,
País Vasco y Navarra.

A pesar de esa heterogeneidad
geográfica y de que las conseje-
rías de Educación de Andalucía y
Murcia insisten en que apenas
han variado los repartos porcen-
tuales entre las redes —en reali-
dad, la pública haperdido2,6 pun-
tos en el primer caso y 1,2 puntos
en el segundo—, los profesores F.
Javier Merchán, de la Universi-
dadde Sevilla, yCynthiaMartínez-
Garrido, de la Autónoma de Ma-
drid, leen en las cifras una tenden-
cia clara que puede dar un vuelco

al panorama educativo de las ciu-
dades, que es donde se concen-
tran los privados subvenciona-
dos. “En 10 o 15 años, en las gran-
des ciudades quizá podamos re-
trotraernos a hace medio siglo,
en el sentido de que el sistema
público se convierta en algo casi
marginal”, dice Merchán.

Y Martínez-Garrido aporta:
“Hace poco, realizamos un estu-
dio en Getafe [Madrid] y vimos
que el centro está lleno de escue-
las concertadas. El centro de las
ciudades se ha llenado estos cole-
gios, dejando a la pública a un la-
do”. Madrid es ya un ejemplo: so-
lo el 38,5% de los alumnos de tres
a cinco años de la capital van a la
pública, y en el distrito de Sala-
manca, el segundo más rico de la
ciudad, solo el 13,38%va a la públi-
ca, según el Gobierno regional.

Diferencias autonómicas

El problema de todo esto, más
allá de la titularidad del colegio,
es la segregación escolar. “Si la
concertada se está sufragando
con dinero público, deberían te-
ner las mismas oportunidades de
entrar todos los estudiantes, tan-
to los que tienen como los que no
tienen. Y estamos viendo que la
igualdad de oportunidades de ac-
ceso no es real”, asegura Martí-
nez-Garrido, citando informes
que dicen que buena parte de la
privada subvencionada cobra cuo-
tas obligatorias a las familias.

Francisco García, secretario
general de la Federación de Ense-
ñanza de CC OO, defiende que se
bajen las ratios, pues si se reduce
el máximo legal de alumnos por
clase, se ralentiza el cierre de au-
las y colegios y se pueden mante-
ner mejoras educativas: “Es una
buena oportunidad para implan-
tarmedidas de atención a la diver-
sidad. No debe servir para proce-
der a una reconversión indiscri-
minada”. Los defensores de la
concertadapropugnanque los pa-
dres tienen derecho a elegir qué
educación quieren para sus hijos
y, si hay suficiente demanda, el
Estado se la debe sufragar.

Distintas comunidades están
anunciando ya esa bajada de ra-
tios, comoMadrid, Cataluña, Cas-
tilla-LaMancha o Comunidad Va-
lenciana. Sin embargo, algunas
también insisten en que las dife-
rencias entre ambos regímenes
obedecen a las preferencias de las
familias, como apunta el portavoz
de la Consejería de Educación de
Murcia. Su homólogo madrileño
aporta: “Uno de los principios del
sistema educativo de la Comuni-
dad es la libertad de elección, gra-
cias a la cual, este curso el 95,8%
de las familias ha obtenido el cen-
tro elegido en primera opción”.

Pero Merchán y Martínez-Ga-
rrido aseguran que esas preferen-
cias están amañadas por decisio-
nes políticas. “Cuando hubo creci-
miento de la natalidad, hasta
2011, la oferta pública no aumen-
tó, no acompañó a la demanda, y
después, cuando disminuyó, la
oferta pública se fue restringien-
do”, aseguraMerchán sobre el ca-
so andaluz. Por su parte, Martí-
nez-Garrido señala que la idea de
unamejor calidad en la concerta-
da se debe, por un lado, a la selec-
ción de alumnado y, por otro, a
todos los extras que pueden ofre-
cer gracias a las cuotas a las fami-
lias: “En realidad, no tienen una
mejor educación, lo que tienen
son más recursos”, asegura.

La caída de la natalidad afecta con
más fuerza a la escuela pública
El alumnado de 3 a 5 años matriculado en los centros estatales se ha reducido un 17%
en la última década, frente al 10% que ha descendido en los colegios concertados

J. A. AUNIÓN, Madrid

Cuatro alumnas y un docente del colegio Menéndez Pidal, en Sevilla, en junio de 2021. / PACO PUENTES

Alumnado de segundo ciclo de infantil

EL PAÍSFuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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“La igualdad de
oportunidades de
acceso no es real”,
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Cataluña invertirá 11 millones para retirar el
amianto de 39 escuelas en tres años |
Cataluña | EL PAÍS

Cubierta de fibrocemento de la escuela Arraona de Sabadell.CRISTÓBAL CASTRO
(EL PAÍS)

Sin prisa, pero sin pausa. Progresivamente, el Departamento de Educación va eliminando el
fibrocemento que hay en los centros escolares. El último paquete consta de 11 millones de
euros para intervenir en 39 escuelas e institutos, principalmente, para sustituir las cubiertas
antiguas de uralita, un material que contiene amianto, altamente nocivo y que provoca graves
enfermedades respiratorias que pueden ser mortales.

La escuela Arraona de Sabadell es una de las que se beneficiarán de la nueva dotación,
aunque todavía no saben cuándo se ejecutarán las obras para retirar la cubierta (normalmente
se aprovecha las vacaciones estivales). “Es una demanda muy antigua de la comunidad
educativa. Parecía que se iba a hacer en el verano de 2020, pero la pandemia lo paró todo”,
apunta el director, Xavi Terol. Hace unos meses ya se tuvo que actuar de urgencia cuando parte
del tejado salió volando durante una ventada.

La escuela se construyó en los años sesenta usando los materiales de la época: entre ellos, el
fibrocemento, económico y efectivo, pero que escondía un regalo envenenado (hasta que en
2002 se prohibió su uso). El director abunda que la escuela se tenía que haber inaugurado en
1962, el año de las riadas que asolaron el Vallès Occidental. “La escuela se convirtió en refugio
de las personas que se quedaron sin casa, así que no se inauguró hasta un año más tarde”,
cuenta. “Todos los edificios de este barrio fueron construidos con uralita, pero muchos ya se
derribaron”, añade.

Tras años de reivindicación, la escuela espera su turno para hacer desaparecer la cubierta. Las
obras, que se complementarán con trabajos de mejora del aislamiento térmico, se elevan a
392.000 euros y están previstas para el periodo 2022-23, según consta en el listado de
actuaciones programadas por la Generalitat para retirar el amianto de las escuelas, recogidas en
una respuesta parlamentaria a petición del PSC.
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En total serán 39 intervenciones en escuelas e institutos que supondrán una inversión de unos
11 millones de euros. De momento, solo se han adjudicado las obras de ocho, por un valor de
755.000 euros; de estas, destacan por su importe el instituto escuela de Badalona (213.000) o el
instituto Salvador Espriu de Salt (111.000). El resto de las obras están previstas para este año y
el próximo: y las de mayor envergadura son las del instituto Mare de Déu de la Mercè de
Barcelona (910.000 euros), el instituto de Flix (690.000) y la escuela de educación especial Flor
de Maig de Cerdanyola del Vallès (672.000).

En 2017, el Departamento de Educación realizó un mapa de los centros con elementos de
fibrocemento: lo detectó en 291 escuelas e institutos. El amianto no solo está presente en las
cubiertas, también se ha hallado en bajantes y tuberías. Y en elementos no constructivos, como
las pizarras. A raíz de ese estudio, se detectaron 108 encerados con amianto en 25 colegios que
se han ido retirando progresivamente.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

Suscríbete

Los trabajos para eliminar este producto tóxico son muy costosos porque requieren de equipos
de alta protección y de empresas especializadas que cuenten con una acreditación especial.
Además, los residuos se deben trasladar a un vertedero concreto en Castellolí (Anoia). El
fibrocemento es nocivo cuando se rompe y desprende unas fibras que son inhaladas, aunque
los expertos alertan de que esto también sucede cuando se degrada, tres o cuatro décadas
después de su colocación. La sustancia puede provocar cáncer de pleura y graves dolencias
respiratorias.

“Es una evidencia científica que se trata de un material muy peligroso. Cuando ves los equipos
de protección que usan los trabajadores que retiran el amianto, y piensas que nosotros estamos
aquí cada día, pues no te genera confianza, la verdad”, tercia el director de la escuela Arraona,
que pide más celeridad en estas obras. “Las cuestiones de seguridad y salud deben ser una
prioridad y pasar por delante de todo”, remata.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra
newsletter semanal
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La Generalitat podrá optar por
cerrar un comedor escolar si re-
sulta inviable por falta de alum-
nos. Así lo recoge la nueva ver-
sión del decreto que regulará
los comedores escolares, que ac-
tualmente se encuentra en una
fase participativa, recibiendo
las aportaciones del sector y
que, si el proceso sigue su ritmo
previsto, se podría aplicar en el
curso 2023-24. Concretamente,
aparte de la clausura de un cen-
tro, el texto al que ha tenido ac-
ceso EL PAÍS, establece unmoti-
vo para cerrar el comedor: un
“número insuficiente de alum-
nado que no permita la viabili-
dad del servicio comedor”. El De-
partamento de Educación justifi-
ca que el borrador “no está ce-
rrado” y que este punto “puede
cambiar totalmente”.

Hace ya unos años que Edu-
cación trabaja en la actualiza-
ción de la normativa que regula
los comedores escolares y que
sustituya a la vigente, de 1996.
Pero a finales de 2018, el enton-
ces consejero del ramo, Josep
Bargalló, se vio obligado a guar-
dar en un cajón una anterior
versión del proyecto de decreto
por la gran polémica y rechazo
que despertó. El motivo: pre-
veía que el servicio de comedor
se hiciera a través de un concur-
so público, impidiendo partici-
par a las asociaciones de fami-
lias (AFA).

Ahora, este punto conflictivo
ya se ha solucionado en favor de
las AFA, pero la posibilidad de
cerrar un comedor si es inviable
amaga con ser foco de nueva po-

lémica, ya que, para algunas vo-
ces del sector, esto supone “una
gran línea roja” a la hora de ne-
gociar la nueva normativa. Edu-
cación no da por definitiva la re-
dacción del texto.

Asimismo, el nuevo borrador
incluye una de las peticiones de
la comunidad educativa: que el
comedor no se conciba como un
ente separado, sino que sea vis-
to también como un espacio edu-
cativo, de manera que su con-
cepción y las actividades que se
programen “deben ser coheren-
tes” con el proyecto educativo
del centro.

Además de las AFA, el servi-
cio de comedor puede ser gestio-
nado por las diferentes adminis-
traciones (ayuntamientos, con-

sejos comarcales o Generalitat),
que lo pueden sacar a concurso
público. En este caso, y para evi-
tar ofertas temerarias y mante-
ner un nivel de calidad, el nuevo
decreto fija que el criterio del
precio “no puede superar el 40%
del total” de la valoración.

El texto señala también que
el personal debe disponer del tí-
tulo de monitor o equivalente,
“complementado con una forma-
ción específica que fijará el De-
partamento”. Además, los traba-
jadores deberán acreditar el ni-
vel C1 de catalán (que actual-
mente se logra con la ESO), así
como una “competencia comuni-
cativa suficiente” en castellano
o en una tercera lengua si así lo
requiere el centro. En cuanto a

la ratio, válida para la escuela
pública y la concertada, se esta-
blece un máximo de 15 alumnos
por monitor en segundo ciclo de
infantil, 25 en primaria y 30 en
secundaria (actualmente es de
18 en infantil y 30 en primaria).

El borrador también recoge
una de las demandas más reite-
radas por la comunidad educati-
va: la atención a los alumnos
con necesidades especiales, es
decir, con alguna discapacidad o
alteración conductual. Concreta-
mente, se especifica que la Ad-
ministración debe encargarse
de dar apoyo a este alumnado
mediante vetlladors, es decir,
personal de soporte educativo.

Algunas fuentes del sector va-
loran de forma muy diferente la

nueva versión del decreto. Algu-
nas voces destacan, además del
peso de las familias, que final-
mente se clarifica el concepto y
qué incluye el servicio. “Más
que servicio comedor, hay que
hablar de espacio de mediodía,
porque no solo se da de comer a
los alumnos, sino que se presta
un servicio educativo”, defien-
den fuentes del sector.

No obstante, otras fuentes
son más críticas y consideran
que el comedor debería ser “un
servicio totalmente integrado
en el centro” y habría que ten-
der hacia la internalización “pa-
ra dejar de depender de las gran-
des empresas del sector”.

Reducir el coste
Además, algunas voces del sec-
tor abogan por reducir el coste
recortando la duración del espa-
cio del mediodía y que se apues-
te por, mientras no se logre la
gratuidad, un sistema de tarifi-
cación social que sustituya al
modelo de becas comedor. Asi-
mismo, consideran que el nue-
vo texto es “demasiado general”
y deja muchos aspectos sin de-
terminar, como la atención a
los alumnos con necesidades es-
peciales.

Fuentes del Departamento
de Educación inciden en que el
texto ha recogido las aportacio-
nes de las más de 300 personas
que participaron en el proceso
participativo que se abrió en su
momento, y que es necesario ac-
tualizar “urgentemente” la nor-
mativa, con tres principios bási-
cos: que el comedor se reconoz-
ca como espacio educativo, in-
corporado en el proyecto educa-
tivo del centro; que fomente una
alimentación saludable, y que
sea un área inclusiva. “Ahora se
inicia el recorrido de la normati-
va, que será modificada y adap-
tada a lo largo de los próximos
meses con las aportaciones que
se hagan desde los diferentes
ámbitos”, zanja un portavoz del
Departamento.

Volvió el sol a Barcelona y los ríos
de turistas a las calles. Después
dedos años amercedde la pande-
mia de la covid, la Semana Santa
en Cataluña ha vuelto a lucir co-
mo en tiempos prepandémicos: la
movilidad se ha disparado y el tu-
rismonacional y extranjero ha to-
mado los principales destinos va-
cacionales, como la capital catala-
na o la Costa Brava.

Las previsiones ya eran favora-
bles y los primeros indicios, con
retenciones kilométricas en va-
rios puntos de las carreteras cata-
lanas en los primeros días del
puente, iban en lamisma línea. El
Servicio Catalán de Tráfico prevé
que se muevan hasta un millón
de vehículos durante estos días y,
en el aeropuerto de Barcelona se
contabilizan cercade 9.000opera-
ciones entre el 8 de abril y hoy.
Esto es, un 82%de las que se lleva-
ron a cabo en 2019, según Aena.

El papel de las familias en la
gestión del servicio comedor
de las escuelas es uno de los
puntos claves. Tanto, que fue
lo que obligó al Departamento
de Educación hace cuatro
años a renunciar al decreto
que tenía preparado porque
en el redactado se aparcaba a
las asociaciones de familias
(AFA), impidiendo que tuvie-
ran un papel activo en la
gestión de servicio. En cam-
bio, se establecía que la admi-
nistración de los comedores
se adjudicara mediante con-
cursos públicos. Este punto

generó polémica y suspicacias
porque se consideró que se
allanaría el camino a las gran-
des licitaciones, como ya suce-
de en algunas ciudades o
comarcas, favoreciendo la
participación de enormes
multinacionales, en detrimen-
to de pequeñas empresas o
cooperativas.

Actualmente, de un total
de casi 2.000 comedores esco-
lares en funcionamiento, casi
un tercio lo gestionan las
AFA, según datos del sector,
ya sea directamente o contra-
tando una empresa o una

entidad. El resto está en ma-
nos de alguna Administración.

El Departamento de Educa-
ción ha reescrito el borrador
para corregir el punto de la
polémica. En la nueva ver-
sión, “se garantiza el derecho
de las familias a la participa-
ción, el seguimiento, el con-
trol de calidad y la evaluación
del servicio”, según establece
el texto, a través de su partici-
pación en una comisión de
comedor creada para este fin.

Además, las asociaciones
de familias tendrán un papel
activo cuando la gestión sea a
través de un concurso público
y, en el momento de la licita-
ción, “se garantiza la partici-
pación efectiva de los repre-
sentantes de las familias en el
proceso de contratación”.

Aluvión de
turistas bajo
el sol de la
Semana Santa

Las familias participarán
en la gestión y las licitaciones

El Govern podrá cerrar un comedor
escolar si es inviable económicamente
Educación prepara un nuevo borrador del decreto que regulará el servicio de mediodía

EL PAÍS, Barcelona

Centenares de turistas paseaban ayer por la Rambla de Santa Mònica, en el centro de Barcelona. / MASSIMILIANO MINOCRI

IVANNA VALLESPÍN, Barcelona
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El Gobierno decide asistir a la toma de
posesión de Mañueco y envía a la ministra
de Educación
Al acto no acudirá el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que trata así de poner distancia
con este acuerdo, en un intento de impulsar un proyecto propio, alejado de la influencia de
Santiago Abascal. Pero el Ejecutivo, que se ha mostrado muy crítico con la entrada de Vox en
Castilla y León y ha cargado duramente contra Feijóo, ha optado finalmente por asistir.

Las Cortes de Castilla y León, presididas ahora por un dirigente de la formación de extrema
derecha, Carlos Pollán, cursaron la invitación formal. El Gobierno ha tardado una larga semana
en responder pero este lunes ha confirmado la presencia de la ministra de Educación, Pilar
Alegría. Lo natural habría sido que fuera la titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, pero
compatibiliza este cargo con la portavocía del Ejecutivo y justo mañana comparece en rueda de
prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

La ministra intervendrá

El respeto y la cortesía institucional justifican la presencia de la ministra en la toma de posesión
de un presidente autonómico. Y así se transmitió desde Moncloa hace unos
días: "Representación del Gobierno siempre hay". Pero en Castilla y León no han tenido
constancia de que iría Pilar Alegría hasta hoy. El Ejecutivo lleva semanas apuntando al paso
que supone que la ultraderecha acceda a la Junta de Castilla y León y tanto desde Moncloa
como desde el PSOE esta decisión del PP se ha convertido en un argumento de ataque contra
Feijóo.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la primera reunión que mantuvo con él, le
advirtió de la preocupación que existe en Bruselas porque la invasión rusa de Ucrania y sus
consecuencias económicas provoquen un aumento de las extrema derecha y de las causas
nacionalistas e identitarias. Los ojos de Bruselas están muy pendientes de la segunda vuelta,
este domingo, de las elecciones presidenciales francesas.

En este contexto de tensión entre el Gobierno, el PP y el acuerdo con Vox en Castilla y León,
fuentes gubernamentales confirman que la ministra de Educación tiene previsto intervenir en el
acto de este martes, lo que apunta a que el Ejecutivo podría insistir así su discurso de que estará
vigilante ante cualquier retroceso de derechos impulsado por Vox, que ha impuesto al PP una
ley de violencia intrafamiliar para desdibujar la lucha contra la violencia de género.

Sin invitación en la toma de posesión de Ayuso

Ningún ministro asistió en junio del año pasado a la toma de posesión de la presidenta
madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Pero en ese caso la justificación, explicaron desde La Moncloa,
es que no recibieron invitación. "Esta invitación previa es habitual en estas ceremonias, algo
que en esta ocasión no ha ocurrido", señalaron. Algo que, en cambio , sí se ha cursado en el
caso de Castilla y León.
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Puig impone la inmersión a los refugiados
ucranianos: 22 cursos en valenciano y sólo
8 en español
El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, y su consejero de
Educación, Vicent Marzà (Compromís), han decidido someter a los 25.000 refugiados
ucranianos que han llegado a esta Comunidad a una intensa inmersión lingüística sin
precedentes en la que el valenciano prima claramente sobre el español. Nada menos que 22
cursos de acogida para aprender valenciano, frente a sólo 8 en español en todo lo largo y
ancho del territorio valenciano. Por tanto, sólo una opción para aprender español por cada 3 de
valenciano: una inmersión en toda regla.

La fijación del Gobierno de Ximo Puig por la inmersión lingüística no conoce límites. Primero
fueron los comercios, a los que una entidad catalanista Plataforma per la Llengua quiso señalar
con un distintivo rojo si sus empleados no hablaban valenciano o no respondían en esa lengua
a quien se dirigiera a ellos en catalán. Luego, la campaña de esa misma plataforma para alentar
que se denunciara a los profesores que no impartieran sus clases en catalán. Más tarde, los
otros niños de Canet aplastados por la inmersión. Y, ahora, el objetivo son los refugiados
ucranianos. Los mismos a los que el presidente del Gobierno el socialista Pedro Sánchez visitó
recientemente en Alicante, entre otros.

Bajo el pretexto de ‘Programa de acogida lingüística al pueblo ucraniano’, la Dirección General
de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Generalitat Valenciana ha puesto
puesto a disposición de esos refugiados lo que ha denominado en la página web de la propia
Generalitat Valenciana como «algunas herramientas para la acogida lingüística del pueblo
ucraniano». Entre esas, ‘herramientas’ cursos de acogida lingüística. Y si bien el enunciado
agrupa «de valenciano o castellano», la realidad es que la oferta presenta 22 cursos para
valenciano y sólo 8 para español.

Los 8 cursos de español o castellano se imparten en las escuelas oficiales de idiomas de
Alicante, Benidorm y Torrevieja (Provincia de Alicante), Valencia, Gandía, Liria y Sagunto
(Valencia) y Castellón (Castellón), mientras que los de valenciano cuentan con una oferta muy
superior. Nada menos que 22 de norte a sur de la Comunidad Valenciana, que se imparten en
Alicante, Alcoy, Benidorm, Dénia, Elche, Elda, San Vicente del Raspeig, Torrevieja y Orihuela,
en la provincia de Alicante; Alzira, Gandia, Liria, Onteniente, Paterna, Quart de Poblet, Sagunto,
Torrente, Utiel, Valencia y Játiva (Provincia de Valencia) y en Castellón y Villarreal, en la
provincia de Castellón.

Por tanto, los cursos de valenciano se imparten en todas escuelas de idiomas donde se ofrecen
los de español…, y en otras 14 escuelas oficiales de idiomas más. Llama la atención, que un
municipio como Orihuela, donde el español es la primera lengua con una proporción enorme
frente al valenciano, se imparta curso de valenciano para ucranianos y no de español, que será
la lengua en que tendrán que dirigirse a los demás en ese municipio, por ser la más utilizada de
largo.

La iniciativa de Ximo Puig y Vicent Marzà llama más la atención por cuanto es muy posible que
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una buena parte de esos refugiados ucranianos tengan que ganarse la vida en otras provincias
o comunidades, donde de poco o nada les servirá el valenciano para relacionarse.

La enorme diferencia entre el español y el valenciano ha llamado la atención también, entre
otros, de Daniel Sirera, director de Gabinete y Estrategia del presidente del Partido Popular de
la Comunidad Valenciana, que preside el alicantino Carlos Mazón. Sirera, que fue presidente
del Partido Popular en Cataluña, ha lanzado hoy un demoledor tuit respecto a esta escandalosa
inmersión lingüística de Puig y Marzà: «Para los 25.000 ucranianos que han llegado a la
Comunidad Valenciana en el último mes, la Generalitat ofrece unos cursos de ‘acogida
lingüística’. En valenciano: 22 cursos. En castellano: 8 cursos». Y acompaña el mensaje de un
emoticono que refleja un rostro pensativo.

Hay que recordar que sólo entre los años 2015 y 2021, el Gobierno que preside Ximo
Puig concedió más de 7 millones de euros en ayudas y subvenciones a chiringuitos catalanistas
para promoción y desarrollo del catalán y que A Punt, la televisión autonómica valenciana, ha
entrado hace poco a formar parte de una plataforma audiovisual, de la que también forman parte
la catalana TV3 y la balear IB3, con contenidos en catalán. 

https://okdiario.com/comunidad-valenciana/pp-mazon-dara-apoyo-legal-familias-aplastadas-inmersion-linguistica-colegios-8907334
https://okdiario.com/comunidad-valenciana/tele-puig-apoya-campana-plataforma-per-llengua-catalanizar-anuncios-juguetes-8263874
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a tres estudis diferents, un d’FPI 
i dos batxillerats professionals. 
Per què? Perquè hem fet contac-
tes amb les empreses d’Andorra, 
hem copsat quina era la deman-
da i hem vist que calia separar 
aquests estudis en tres branques 
més específiques.

—Què em pot dir de la inserció 
laboral dels estudiants un cop fi-
nalitzats els estudis?
—Que més del 70% dels alumnes 
troben feina bé abans d’acabar 
els estudis o en el primer més de 
recerca laboral. I entre els alum-
nes que van finalitzar els estudis 
fa quatre anys tenim gairebé un 
100% d’ocupació, la major part 
en el sector en què es van formar.

—Coincidint amb la inauguració 
de l’FPI van obrir un nou centre 
a la Massana. Per què?
—D’una banda, ofereix una des-
centralització que sempre va 
bé, però també perquè suposa 
una possibilitat de creixement. 
L’edifici de la Massana ens dona 
l’oportunitat de fer-ho, i la diversi-
ficació de centres ens permet que 
l’any que ve passem d’una bran-
ca d’informàtica a tres, com li co-
mentava abans. Allà es faran dues 
formacions, la de manteniment 
d’habitatges i instal·lacions i la 
de serveis comercials, totes dues 
d’FPI.

—Encara es percep la formació 
professional com una forma-
ció inferior o s’ha tret aquest 
estigma?
—D’aquest tema sempre s’ha 
parlat i de com superar-ho, i es-
tic plenament convençut que 
ho hem fet. En aquest sentit aju-
da molt la inserció laboral pràcti-
cament immediata, i el creixent 
percentatge d’alumnes que cur-
sen formació professional a An-
dorra. A principis d’aquest curs ja 
eren el 37% del total, per tant no 
estem parlant d’uns estudis resi-
duals on acaben els alumnes amb 
fracàs escolar, parlem d’alumnes 
que volen una incorporació més a 
curt termini al mercat laboral, que 
cada vegada més demana titula-
cions mitges amb competències 
professionals, i és del que el cen-
tre proveeix al mercat. L

La formació professional (FP) fa 
temps que va deixar de veure’s 
socialment com el destí dels 
alumnes amb fracàs escolar. Ca-
da vegada són més els estudiants 
que, interessats per una inserció 
laboral més ràpida, s’adrecen al 
Centre de Formació Professional 
d’Andorra, ubicat a Aixovall, per 
cursar estudis en branques tan di-
verses com la sociosanitària, es-
tètica, activitats esportives, sis-
temes informàtics, comercial o 
turisme, per adquirir les compe-
tències necessàries. A més, a par-
tir del curs 2021-2022, es va ini-
ciar la Formació Professional Ini-

cial (FPI), estudis de dos danys als 
quals es pot accedir a partir dels 
16 anys. Segons dades de l’últim 
informe sobre La inserció laboral 
el 2021 de les persones titulades 
a Andorra. Titulats de formació 
professional el 2017 i el 2020, ela-
borat pel Ministeri d’Educació i 
Ensenyament Superior i l’Agència 
de Qualitat de l’Ensenyament Su-
perior d’Andorra, dels 38 titulats 
al curs 2012-2013 hem passat 
als 221 al curs 2019-2020. I sem-
bla que el mercat laboral ando-
rrà els espera amb les mans ober-
tes ja que prop del 70% dels que 
acaben els estudis troben feina 

ral, però no volem tancar cap via 
als alumnes per reprendre els es-
tudis si així ho vol.

—És per això que van crear l’any 
passat la formació professional 
inicial (FPI)?
—Aquesta formació està pensa-
da per donar oportunitats a tots 
els perfils o interessos perquè ca-
da alumne pugui trobar els estu-
dis que més li convenen en cada 
moment. A nivell legislatiu, amb 
l’última modificació que vam fer 
de la Llei d’ordenament del sis-
tema educatiu els hi hem donat 
a aquests alumnes un itinerari 
que pot arribar fins a la universi-
tat. Això vol dir que els joves de 
16 anys poden fer dos anys d’FPI, 
després un batxillerat professio-
nal i a continuació podrien anar a 
la universitat si volguessin.

—Quina acceptació han tingut 
aquests nous estudis?
—Els indicadors que tenim del 
primer semestre són positius. Pel 
que fa a matriculacions, s’han om-
plert totes les places que es van 
oferir en els tres branques (estèti-
ca i perruqueria, manteniment 
d’habitatges i instal·lacions i ser-
veis comercials) amb uns 50 alum-
nes en total. Per tant considerem 
que ha estat un èxit, i esperem te-
nir la mateixa demanda el proper 
curs.

—Quin feedback han tingut de 
les empreses en relació a les 
pràctiques?
—Evidentment estem co-
mençant, hi ha empreses que és 
la primera vegada que acullen 
alumnes i estem treballant per-
què aquest procés d’acolliment 
dels alumnes en estades forma-
tives sigui beneficiós per totes 
les parts, que l’empresa se senti 
còmoda ensenyant i deixant que 
els alumnes posin en pràctica les 
competències en l’entorn laboral, 
que és l’objectiu d’aquestes esta-
des, i que els estudiants se sentin 
ben acollits. 

—Quina durada tenen aquestes 
estades formatives?
—En funció dels estudis, entre 
220 i 500 hores distribuïdes en-
tre els dos cursos. Són hores molt 
lligades a les competències que 
s’han de treballar.

—Pel que fa a la formació pro-
fessional en general, creu que 
les modalitats d’estudis actuals 
són suficients en relació a la de-
manda laboral del país?
—Nosaltres tenim dos projectes 
que van en paral·lel, un és la re-
novació de l’oferta que ja teníem 
en curs dedicada cadascuna de 
les branques als programes edu-
catius, i que estem remodelant, i 
en paral·lel apareixen nous estu-
dis. En aquest sentit, l’any vinent 
renovarem l’oferta de la branca 
de tecnologies de la informació 
on passarem d’un batxillerat pro-
fessional d’informàtica i xarxes 

«Aquest curs els 
alumnes ja són 
el 37% del total, 
per tant no estem 
parlant d’uns 
estudis residuals 
on acaben els 
alumnes amb 
fracàs escolar»

«El nou centre 
de la Massana 
ofereix una 
descentralització 
que sempre va 
bé, però també 
suposa una 
possibilitat de 
creixement»

«L’objectiu de la formació 
professional és la incorporació 
al mercat laboral, però no volem 
tancar cap via als alumnes per 
reprendre els estudis»

Francesc Xavier Campuzano
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL, FORMACIÓ AL LLARG DE LA 
VIDA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

abans d’acabar-los o durant el pri-
mer més de recerca, percentat-
ge que frega el 100% durant els 
quatre anys següents. És tenint 
en compte la creixent demanda 
tant per part dels estudiants com 
per part de les empreses del país 
que el PERIÒDIC ha entrevistat 
Francesc Xavier Campuzano, di-
rector del Departament de For-
mació Professional, Formació al 
Llarg de la Vida i Innovació Tec-
nològica.

—Quin es l’objectiu de la forma-
ció professional actualment?
—La incorporació al mercat labo-
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Impulsar el català i reconèixer el castellà; és
possible un nou consens per la llengua? -
El Diari de l'Educació
D’entrada, cal deixar clar que el català és la llengua que retrocedeix i necessita protecció.
Malgrat els importants avenços i èxits que li ha proporcionat el sistema d’immersió, els mitjans
de comunicació i l’existència de les institucions catalanes, com totes les llengües minoritàries
està en perill en un mon globalitzat i dominat per les xarxes. També crec que el sistema
d’immersió ha estat positiu: ha garantit que la gran majoria d’alumnat domini les dues llengües i
ha cohesionat la societat evitant la creació de dues comunitats en funció de la llengua. L’escola
catalana ha de mantenir el català com a element central i la immersió com a metodologia. Però
mantenir aquest model no està renyit amb el fet de permetre que el castellà sigui llengua
vehicular i reconèixer-lo també com a llengua de l’escola. Crec que hi ha molt motius per fer
aquest pas:

En primer lloc, el nostre sistema educatiu vol ser multilingüe. El Departament d’Educació
impulsa diversos programes per fomentar el plurilingüisme. Tenim programes d’impuls de
l’anglès com a llengua vehicular a primària i secundària. Hi ha instituts que fan francès, alemany
o italià com a segona llengua estrangera. Es pot estudiar el batxillerat en francès a centres
públics i concertats. El treball de recerca ha de contenir un abstract en anglès o francés. Alguns
centres fan classes extraescolars d’àrab o xinès, i fins i tot hi ha activitats per reconèixer el caló.
Existeixen centres concertats que ofereixen un 25% de les classes en anglès i centres privats on
es pot estudiar tota l’escolarització en anglès, francès o alemany. El nostre sistema promou,
encertadament, que totes les llengües tinguin el seu espai i siguin practicades. No és com a
mínim estrany promoure tot aquest multilingüisme sense incloure per cap banda la llengua
castellana? Podem defensar que tenim un sistema realment multilingüe si no tenim el castellà
com a llengua vehicular en cap matèria? Un sistema realment plurilingüe ha d’oferir també un
espai per al castellà com a llengua vehicular.

D’altra banda, si defensem una educació centrada en l’infant i que parteix dels seus interessos i
de la seva realitat, caldrà també acceptar que una part important dels infants tenen el castellà
com a llengua pròpia i també és raonable que la vegin reflectida a l’aula. Si volem una educació
connectada amb la realitat, amb l’entorn i amb les experiències de l’infant, algun espai cal donar
també al castellà. No crec que sigui contradictori fer això amb mantenir el català com element
central de l’escola. És un fenomen potser minoritari, però podem tenir el risc que una part de la
població desconnecti de l’escola perquè no la sent com a seva.

El català és la llengua que retrocedeix i necessita protecció, i la immersió ha estat
positiva, però mantenir aquest model no està renyit amb el fet de reconèixer que el
castellà també és llengua de l’escola

També hem de tenir en compte que una part de la comunitat educativa no veu malament
convertir el castellà llengua vehicular. Sempre hem defensat que hi ha un ampli consens al
voltant de la immersió. Segurament hi ha un consens polític i entre entitats, però dubto que hi
hagi el mateix consens a escala social. Pel que fa al professorat, una part important dels docents
no comparteix la idea que el castellà no sigui llengua vehicular en cap matèria. La gran majoria
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dels mestres valora i respecta el català, una part important que no el té com a llengua materna
ha fet l’esforç d’aprendre’l, formar-se i fer les classes en aquest idioma i alguns l’han adoptat
també com a llengua de relació o familiar. La idea que el català ha de ser l’eix central de l’escola
catalana és compartida per tothom. La idea que el castellà no ha de ser llengua vehicular en cap
matèria no. El mateix crec que passa amb l’alumnat i les famílies. Un model més equilibrat amb
un espai per al castellà crec que obtindria el suport d’una important part de la comunitat
educativa.

La immersió en el seu origen va tenir el suport de les famílies nouvingudes dels anys 80 que
demanaven ensenyament en català per als seus fills com a forma d’integració i com a oportunitat
de progrés social. Allò va ser cert i vàlid per aquell temps, però potser ja no ho és per la realitat
social actual. L’ascensor social fa temps que està espatllat i la visió que tenen molts nouvinguts
sobre les llengües que cal aprendre a l’escola no és la mateixa. Quan la immersió va néixer hi
havia bàsicament dues comunitats lingüístiques. Ara tenim gent de tot el món amb interessos,
necessitats i aspiracions molt diverses. En molts casos la seva llengua d’origen no és ni tan sols
el castellà. Alguns són immigrants temporals o fins i tot han passat per diversos països; sense
rebutjar el català molts pensen que el castellà és més útil i necessari pels seus fills. 

Un altre element a considerar és el nivell de competència en llengua castellana. És innegable
que tot l’alumnat acaba dominant el castellà, ja que la seva presència social és abassegadora,
però això no vol dir que tot l’alumnat tingui un bon nivell acadèmic de castellà. Dominar el
castellà del carrer o de les xarxes no vol dir ser competent en un castellà acadèmic necessari en
molt àmbits. Pensem que una part important de l’alumnat no té ni el català ni el castellà com a
llengua materna. Facilitar que els alumnes dominin altres registres del castellà també és una
funció del sistema educatiu. Disposar d’una matèria vehicular en aquesta llengua pot ajudar a
millorar la competència en aquest aspecte. 

Aquest reconeixement del castellà hauria d’anar acompanyat d’un nou impuls del català centrat
en els següents eixos: 

Un canvi en la manera d’ensenyar el català. En molt àmbits el català és la llengua de l’autoritat i
el castellà és la llengua del carrer i de les xarxes. Amb aquesta situació és molt difícil que
l’alumnat s’acosti al català i el faci seu. I això no depèn tant de percentatges com de la manera
com presentem la llengua. Augmentar fins a l’infinit les hores d’escolarització en català no farà
que la llengua sigui més atractiva o interessant. L’ensenyament del català ha de ser una
invitació, una porta a emocions, cultura i continguts que puguin vincular els joves. Connectem
amb les llengües a través de les emocions. El castellà es pot permetre dedicar-se a la sintaxi o
la gramàtica, perquè és omnipresent, el català ha de mostrar també que és una llengua útil,
atractiva i viva. Tal com es va comentar a la Jornada de reflexió sobre el tema del Consell
Escolar Catalunya el passat desembre, calen accions menys acadèmiques i més lúdiques amb
estudiants de secundària. Entitats de defensa de la llengua així ho han entès i impulsen
programes d’aquesta mena en barris on el català és absent. Mostrar que el català és una llengua
viva, interessant i atractiva i que serveix per acostar els joves a qüestions que els interessin i els
emocionin ha de ser prioritari.  

En aquest sentit cal disposar de materials i recursos atractius, actualitzats i útils per ensenyar el
català i fer-lo interessant dins i fora de l’aula. Comparar els llibres, materials, webs i tota mena
de recursos que hi ha per aprendre anglès, francès o castellà amb el que hi ha en català és
decebedor. Llevat d’iniciatives lloables d’algunes editorials, el panorama és depriment. Malgrat



els discursos en defensa de la llengua, les administracions fa temps que no fan prou en aquest
tema. No podrem avançar si no hi ha una forta inversió en aquest camp.

Les Aules d’acollida, per exemple, no han estat mai una prioritat. Ni en recursos, i organització ni
en formació del professorat. Tampoc els centres, en general, els hi han dedicat l’atenció que
caldria. Necessitem un impuls molt més fort i dotar-les de recursos, personal i donar-los un paper
central en l’estratègia lingüística de cada centre. Potser caldria repensar el seu model centrat en
ensenyar català als qui acaben d’arribar per passar a un model pensat en promoure el català a
tot el centre amb diferents graus d’intensitat.  

Pel que fa a la immersió, cal reconèixer que en molts àmbits no s’aplica, tal com recullen les
dades que va presentar el Consell Superior d’Avaluació al novembre. Ni l’administració, ni
inspecció ni les direccions han volgut incidir en un tema sensible i que pot ser vist com una
imposició política. La polarització que va comportar el procés segurament tampoc ha ajudat
gens. Caldria ser molt més estricte en aquest camp i garantir que les classes es fan en català en
les matèries que correspongui. Per alguns centres, especialment a secundària, fer un 75% de
classes en català pot ser un progrés respecte la situació actual. Necessitem una estratègia
consensuada dins dels centres però que s’apliqui realment.

Per alguns centres, especialment a secundària, fer un 75% de classes en català pot
ser un progrés respecte la situació actual; necessitem una estratègia consensuada
dins dels centres però que s’apliqui realment

Seguint amb aquesta qüestió, cal dir que amb la immersió no n’hi ha prou. Fer la classe en
català no garanteix que l’alumne l’utilitza a l’aula i per tant que el practica i l’aprèn. Sovint en
matèries no lingüístiques els alumnes utilitzen el castellà perquè se senten més còmodes o no
dominen prou la llengua. Cal aconseguir que els alumnes utilitzin més el català en aquests
espais si volem que dominin millor la llengua. Novament penso que això ha de ser viscut més
com una oportunitat per millorar la llengua que no pas com una obligació. Ha de venir més de la
motivació a assumir el repte de parlar i aprendre una llengua que no pas de la imposició. Els
professors d’anglès diem “Use it or lose it”. Hem de trobar la manera que els alumnes aprofitin
molt més les hores que passin a l’escola per practicar el català si no volem que el perdin. Això
implica acceptar que l’alumnat comet errors i no parlarà el català amb precisió. Els alumnes han
de poder trobar un espai on equivocar-se de manera tranquila sense sentir-se jutjats i fer
progressos en català via assaig i error. No oblidem que un dels motius més importants per no
parlar una llengua és també la por al ridícul.  

A més a més, cal potenciar també el català en contextos informals i en el temps lliure. No té
sentit fer immersió 100% en català a l’aula i que el monitor de menjador, l’entrenadora de
bàsquet o la conserge es passin fàcilment al castellà. Amb el respecte per les opcions
individuals de cadascú, cal tenir clar que les llengües s’aprenen quan hi ha un espai per
practicar-les. Mai no és bo imposar usos lingüístics i prohibicions, però cal que entre tots siguem
capaços de crear espais on practicar el català més enllà de l’aula. Novament, hem de ser
capaços de veure això més com una oportunitat que com una obligació. 

Aquest més alt grau d’exigència de cara a l’alumnat en l’ús del català, crec que és més fàcil
d’implantar en una escola que promou i valora totes les llengües, també les llengües
estrangeres i les llengües d’origen dels alumnes, que no en una escola centrada a garantir una
immersió total en català i que pot semblar que no deixa espai per d’altres idiomes.  



Finalment, tot el que he esmentat fins ara fa referència a l’escola, però si volem que el català
tingui el futur garantit calen altres canvis fonamentals i que no depenen del sistema educatiu.
Esmento alguns que em semblen imprescindibles: 

En primer lloc, un impuls enorme del català al món audiovisual, les xarxes i les plataformes de
streaming, sense això no hi ha futur. El català ha arribat fins avui gràcies a l’escola i també al
Bola de drac de TV3 dels 80. Sense una presència forta, atractiva i constant en aquest camp
l’escola poc hi pot fer. 

Cal un paper molt més actiu de l’Estat en defensa del català i totes les llengües. L’Estat mai no
s’ha cregut la diversitat lingüística i sovint ha estat un obstacle per al seu manteniment. Un nou
pacte pel català hauria d’incloure un molt més gran reconeixement del català a nivell simbòlic,
cultural, social i econòmic tant a Catalunya com a la resta de l’Estat i a Europa. 

L’escola catalana i els seu professionals han patit  atacs polítics, mediàtics i judicials
absolutament inacceptables. S’han dit moltes falsedats i s’ha acusat l’escola de fets molt greus.
En un món ideal caldria que els responsables d’aquests atacs demanessin disculpes i
reconeguessin el paper de l’escola en la construcció d’una societat plural, democràtica i
respectuosa. Això difícilment passarà, per tant em limito a demanar que els que practiquin
aquesta mena de discursos rebin el rebuig i la condemna general i que la discrepància sobre el
model d’escola i el tractament de les llengües es pugui mantenir dins el respecte i
l’argumentació democràtica. Per altra banda, des d’altres sectors s’han considerat un atac a la
llengua i a Catalunya qualsevol proposta de modificació del model lingüístic de l’escola catalana
i s’ha menystingut els seus promotors. Una societat democràtica ha de ser capaç de discutir
sobre temes tan sensibles com la llengua sense desqualificar els que pensen diferent. Hem de
ser capaços de despolititzar el debat sobre la llengua i mantenir-lo fora del combat electoral.  

Si defensem la idea d’un sol poble, d’un país on tothom s’hi sent acollit i d’una
societat que convida els nouvinguts a la llengua i cultura pròpies, i incorpora i valora
les llengües i cultures de fora, hem de repensar el model d’escola

En conclusió, si defensem la idea d’un sol poble, d’un país on tothom s’hi sent acollit i d’una
societat que convida els nouvinguts a la llengua i cultura pròpies, i incorpora i valora les
llengües i cultures que venen de fora, hem de repensar el model d’escola. Anem cada cop cap a
societats més complexes i diverses. Acceptar i promoure aquesta diversitat i demostrar que
valorem totes les llengües és una manera de defensar també el català i promoure una societat
inclusiva i cohesionada. Fer que tothom domini el català contribueix a la cohesió social, però fer
que més alumnes i famílies se sentin reconegudes a l’escola i la sentin com a seva també
fomenta aquesta cohesió social.   

El sistema educatiu català, malgrat els seus èxits i encerts, té encara grans reptes pendents:
desigualtat, segregació, doble xarxa educativa, fracàs escolar de certs col·lectius i la necessitat
de respondre a una societat i un món amb canvis cada cop més accelerats. Necessitem un ampli
acord sobre el model lingüístic que reforci totes les llengües i que ens permeti dedicar els
esforços i les energies a transformar el sistema cap un model molt més equitatiu.   

Com a societat tenim enormes reptes al davant. Desigualtats creixents, crisi climàtica, augment
de l’extrema dreta, crisi de legitimitat de la democràcia i ara també una guerra que veiem com
inimaginable. Cal que reforcem i ampliem consensos en allò que ens uneix per poder afrontar
amb més força aquests reptes i trobar energia per recuperar l’esperança en un món millor. 
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FORBES negocios: Zigor Maritxalar: "El
bajo nivel de estudios es la razón principal
de desempleo entre los 30 y los 44 años."
/COMUNICAE/

España alcanza cifras históricas de personas ocupadas, hasta niveles que no se habían visto
desde 2008. Sin embargo, las personas de entre 30 y 40 años con bajo nivel de formación
quedan fuera de esta tendencia al alza. Ante esta situación, la Formación Profesional online se
revela como la llave que reabre la puerta al mercado de trabajo para este sector
sociodemográfico

El mercado de trabajo en España vive una época de expansión. Según los datos de la última
Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística, el número de
ocupados creció en el tercer trimestre del año por encima de los 20 millones de personas, una
cifra que no se superaba desde el cuarto trimestre de 2008. Sin embargo, no todos los perfiles
se benefician por igual de este auge del empleo. El grupo sociodemográfico de las personas
de edad media con un bajo nivel de estudios lleva años perdiendo peso en el mercado de
trabajo, y corre por lo tanto mucho más riesgo de ser expulsado del mercado laboral.

“La educación continúa siendo una asignatura pendiente en España” -Indica el experto en
empleo y CEO de Grupo Implika, Zigor Maritxalar- “Los jóvenes que dejan los estudios
entre los 18 y los 24 años se encuentran al llegar a los 30 con una situación de
estancamiento profesional o incluso desempleo a largo plazo debido a su bajo nivel de
formación.”
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Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en los últimos tres años la franja
de trabajadores de entre 30 y 44 años ha perdido 475.300 ocupados, de los cuales la
inmensa mayoría (368.800) no había alcanzado un nivel de formación secundaria con
orientación profesional.

En el mismo período, desde el tercer trimestre de 2018 hasta la actualidad, en la franja de edad
de entre 30 y 44 años solo aumenta el número de ocupados entre los trabajadores que
han completado la segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional
(más 37.200 personas, hasta las 852.600).

Formarse más allá de los 30 años

El dato es especialmente relevante porque, de acuerdo con Eurostat, España es el segundo
país de Europa con una mayor tasa de abandono escolar prematuro, solo por detrás de
Malta (16% en 2020 según los últimos datos).

Por este motivo, cada vez más personas optan por seguir formándose a partir de los 30 o los 40
años. Zigor Maritxalar explica: “En la actualidad, dentro de las formaciones de FP y los cursos
profesionales especializados ofrecen muchas facilidades para conciliar los estudios con
las responsabilidades de la vida adulta y obtener una titulación de alta demanda en
tiempo récord. Es una opción común tanto a los cursos presenciales como a las formaciones
online, pero estas últimas están viviendo un gran boom en el último año. Más del 67% de los
alumnos que estudian online en Implika son mayores de 30 años y en su mayoría se
decantan por formarse en habilidades tecnológicas”.

Los efectos de la crisis del 2008

Según el INE, la edad media de emancipación en España se sitúa en los 29,5 años, una
cifra que ya de por sí supone un retraso significativo con respecto a Europa (26,2 años). Así, esta
tendencia del mercado laboral que va en contra de los trabajadores a partir de los 30 años con
bajos niveles de formación tiene un importante impacto social, porque coincide precisamente
con el momento en el que la mayoría comienzan a construir su proyecto vital.

“Esta es una generación que en gran medida se incorporó al mercado laboral en un momento de
crisis profunda, lo que ha dificultado que puedan suplir con la experiencia una formación
insuficiente o inadecuada”, analiza el Ceo de Implika. “Hace quince o veinte años la FP era
muy diferente, y muchas de estas personas no encontraron en su momento una oferta formativa
adecuada a sus intereses ni orientada a la empleabilidad. Hoy el abanico de posibilidades es
mucho más amplio, tanto en temáticas como en modalidades: presenciales, online o
mixto”.

Más de 70.000 mayores de 29 años estudian FP online

Esta es una tendencia que se nota en las estadísticas oficiales de EDUCAbase. A partir de los
29 años se disparan las matriculaciones en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

Según los datos del curso 2019-2020, en el Grado Medio esta franja de edad ya supone un
16,3% del total del alumnado. En la modalidad online son 23.264 alumnos, el 72,7%. En el
Grado Superior los mayores de 29 años suman el 23,2% del total. En régimen online son
50.538 alumnos (66%).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210624-2
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Hasta hace pocos años, estudiar se asociaba habitualmente con la juventud y comenzar
unos estudios más tarde de los 30 parecía un despropósito. En estos tiempos el mercado
laboral español exige el cambio de este paradigma.
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En 103 escoles les famílies han votat en
contra de modificar la jornada escolar i en
100 a favor - Noticias CAMP DE TURIA

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport disposa
de les primeres dades de participació i els resultats dels 203 centres educatius que estaven
autoritzats per a realitzar les votacions de les famílies per a determinar si es modificava el canvi
d’horari en la jornada escolar per al pròxim curs 2022-2023. 24 d’aquests centres pertanyent a
les comarques d’Alacant, 42 a les comarques de Castelló i 137 a les de València.

Podien votar 77.821 pares i mares en tot el territori valencià, 7.050 dels quals corresponen a les
comarques d’Alacant, 17.512 a les comarques de Castelló i 53.259 a les comarques de
València.

Del total del cens, han participat en el procés de votacions el 67,4 % de pares i mares en tot el
territori. A les comarques d’Alacant el 71,7 % dels pares i mares; a les de Castelló, el 67,3 %, i a
les de València, el 66,9 %.

Calia l’obtenció d’un mínim del 55 % de vots favorables de la totalitat del cens per tal que el
resultat siga favorable a la modificació de la jornada.

Provisionalment, les famílies de 100 centres d’Infantil i Primària han decidit, mitjançant consulta,
canviar l’horari de la jornada escolar, i les famílies de 103 centres han decidit no canviar el tipus
de jornada.

Pel que fa als resultats per comarques, dels 24 centres educatius convocats de les comarques
d’Alacant en 14 centres s’ha votat a favor de la modificació de la jornada escolar i en 10 en
contra.

A les comarques de Castelló hi havia 42 centres convocats. D’aquests, 16 centres han obtingut
el sí a la modificació de l’horari de jornada escolar i 26 el no.

A les comarques de València hi havia 137 centres convocats. D’aquests, 70 centres han
obtingut el sí a la modificació de l’horari de jornada escolar i 67 el no.

Una vegada coneguts els resultats definitius i atesos els possibles recursos, la Direcció General
d’Innovació Educativa i Ordenació dictarà, abans de l’inici del període d’admissió escolar per al
pròxim curs, l’autorització definitiva del canvi de jornada escolar.
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Atenent a aquests resultats provisionals, dels 1.437 centres d’Infantil i Primària sostinguts
amb fons públics que hi ha en el sistema educatiu valencià, el pròxim curs 2022-2023 un
total de 750 (el 52,2 %) tindran jornada continuada i el 47,8 %, 687 centres, jornada partida.

Dels 498 centres que hi ha a les comarques d’Alacant, 375 (el 75,3 %) tindran jornada
continuada i els 123 restants (el 24,7 %) jornada partida. A les comarques de Castelló hi ha
191 escoles: 74 tindran jornada continuada (el 38,7 %) i partida les 117 restants (61,3 %). A
les comarques de València les proporcions són: un 40,2 % de col·legis amb jornada
continuada, 301 dels 748 que n’hi ha, i els 447 restants (el 59,8 %) amb jornada partida.
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Més educadors en els centres i limitar l'ús
del mòbil: dues mesures per a eliminar
l'assetjament escolar de les aules
Els centres escolars de la Comunitat Valenciana han notificat un total de 3200 incidències de
bullying a les aules des que es va iniciar el curs escolar. Així ho assegurava Mónica Añón,
coordinadora del Previ (Pla de prevenció de la violència i de promoció de la convivència) que
depén de la Conselleria d'Educació, durant una sessió contra l'assetjament escolar en les Corts.

En concret, l'assetjament escolar té una especial incidència entre l'estudiantat de l'Educació
Secundària Obligatòria (ESO), encara que en els últims anys també s'ha registrat un fort augment
de casos de bullying entre l'alumnat que encara no han passat a l'institut de secundària i estudien
cursos inferiors com és el cas de cinqué i sisé de primària.

El bullying ja s'ha convertit en una problemàtica de primer nivell la solució del qual no sols depén
de l'actuació dels professionals de l'educació, sinó que també requereix mesures institucionals i
governamentals. Per això, la setmana passada es va celebrar en el parlament valencià una
Comissió especial d'estudi de l'assetjament escolar.

Més educadors i menys ús del mòbil

Antoni González, president de l'Associació de Directors i Directores dels IES del País Valencià
(ADIES-PV), va participar en la comissió en les Corts Valencianes i va advertir que una gran part
dels episodis de bullying es produeixen "en llocs on no supervisen els adults", com a corredors o
banys. A més, les situacions d'assetjament no sols se circumscriuen al centre educatiu, sinó que,
en moltes ocasions, es donen fora l'horari lectiu i el col·legi o institut.

Per aquesta raó, i a pesar que el president de la ADIES-PV, afirma que "no hi ha solucions
màgiques i exactes" sí que es necessiten mesures que atallen els comportaments
d'assetjament escolar en els centres. En aquest sentit, González ha concretat dues mesures
que contribuirien a eliminar el bullying de les aules: augmentar el nombre d'educadors en els
centres i que el mòbil únicament tinga una funció didàctica.

D'una banda, recomana incrementar la presència d'educadors en els centres educatius perquè
avaluen les situacions de bullying i intervinguen donant una solució per a erradicar qualsevol
situació que implique l'assetjament. I, d'altra banda, des de l'associació de directors es proposa
limitar l'ús del mòbil a activitats exclusivament acadèmics i prohibir la seua utilització en altres
espais com els esbarjos.

https://www.valenciaextra.com/societat/mes-educadors-en-els-centres-i-limitar-l-us-del-mobil-dues-mesures-per-a-eliminar-l-assetjament-escolar-de-les-aules_509348_102.html


Una persona crida al telèfon contra l'assetjament escolar

A més, des dels centres escolars llancen un senyal d'alerta respecte al creixement dels
pensaments suïcides entre l'alumnat, ja que les xifres registrades d'alumnes que expressen
aquest tipus d'idees s'han triplicat respecte a altres anys.

Projectes de cooperació entre alumnes

Encara que el descens dels casos d'assetjament escolar necessite una resposta multisectorial
que implique tant personal docent, com a l'alumnat, els seus pares i mares i també a
l'administració pública, dur a terme projectes d'ajuda entre joves estudiants pot aplanar el camí
cap a una comunitat educativa basada en el respecte.

En l'IES La Sénia de Paiporta coneixen el poder de la cooperació entre els seus alumnes i per
aquest motiu desenvolupen des de fa anys el Projecte Pigmalión, que està reconegut per la
UNESCO com una pràctica educativa d'èxit que dona veu i empodera a l'estudiantat que
participa en ell.



Alumnat de l'IES La Sénia de Paiporta

Així, aquesta iniciativa educativa implica els alumnes de diferents edats i cursos i consisteix en el
fet que aquelles persones dels cursos superiors de l'ESO, és a dir tercer i quart, realitzen una
labor d'acompanyament als qui han entrat recentment en primer curs.

Aquest acompanyament es fa, sobretot, durant les pauses de l'esbarjo i a través de jocs i
converses els alumnes més majors ajuden als més joves facilitant-los el seu procés adaptatiu al
nou cicle educatiu de l'ESO.
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VÍCTOR MONDELO  BARCELONA 
Han pasado más de 16 años desde 
que el 2 de febrero de 2006 Enrique 
López apareciera en la portada de 
EL MUNDO con el rostro oculto tras 
la orden judicial que obligaba al co-
legio de su hijo mayor, que entonces 
tenía siete años, a impartir cuatro ho-
ras semanales de castellano a toda 
su clase. Cuenta que la noche antes 
de ponerse frente a la cámara para 
convertirse en testimonio de la lucha 
contra la inmersión las pesadillas le 
atormentaron, que soñó cómo una 
«enorme serpiente pintada con las 
barras de la bandera catalana» los 
engullía en castigo por solicitar a la 
Justicia que enmendara el sistema 
de educación monolingüe impuesto 
por la Generalitat. 
    Existían razones de peso para que 
el descanso de Enrique se viera alte-
rado. Pronosticaba lo que se avecina-

ba. Los compañeros de su hijo aca-
baron por señalarlo. No inmediata-
mente, sino años después, cuando, 
ya convertido en un adolescente, se-
guía esperando a que el Gobierno 
catalán cumpliera las medidas dicta-
das por el tribunal. «¿Eres tú el que 
se ha quejado por las clases en cata-
lán? Porque es mi último año en el 
cole, sino te desfiguraba la cara, ne-
ne»; «nos jodes a todos por un capri-
cho, ojalá te echen» o «el director no 
quiere y se niega y puede que vaya a 
prisión. Ese es el problema por de-
nunciar», son solo algunos de los 
mensajes que empezó a recibir a tra-
vés de Facebook en cuanto en el ins-
tituto trascendió que su familia esta-
ba detrás de la reclamación que de-
rivó en la ampliación de horas en 
español. 
    «Esos chavales hablaban en caste-
llano en sus casas, pero el nivel de 

adoctrinamiento es tal que se revol-
vieron contra él. Por suerte, siempre 
demostró una entereza increíble», 
relata su padre, quien, tras batallar 
contra una infinidad de recursos y 
argucias del Govern para intentar 
dejar sin efecto la sentencia, logró 
que el juez ordenara aplicarla en 
2015, nueve años después de que 
dictara su primera resolución.  

Fue una victoria agridulce. Solo 
restaban unos meses para que su hi-
jo acabara la escolaridad y su centro, 
el Alba del Vallès, de la pequeña po-
blación barcelonesa de Sant Fost 
(9.000 habitantes), acabó aprove-
chando esa circunstancia para sor-
tear la orden judicial, con lo que 
completó la educación obligatoria 
sometido a la inmersión. Sin embar-
go, su empeño dio frutos inespera-
dos. Enrique siguió peleando, su 
abogado instó al Ministerio de Edu-
cación, entonces dirigido por el po-
pular José Ignacio Wert, a promover 
un porcentaje general de castellano 
en las escuelas de Cataluña. Del re-
curso presentado por la Abogacía 
del Estado, deriva la actual sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña (TSJC) que obliga a impar-
tir un 25% de horas en castellano en 
todos los colegios de la comunidad, 
y no solo en las clases de las familias 
demandantes. Si se acabara aplican-
do, se evitaría que se repitieran casos 
de acoso como el sufrido por el hijo 
de Enrique o como el del niño de Ca-
net, que fue recientemente hostiga-
do en similares circunstancias. 

Su hijo cuenta ya 24 años. Tras el 
desgaste sufrido por la familia, su pa-
dre se desentendió temporalmente 
de la farragosa lucha contra la Gene-
ralitat, pero acaba de retomarla para 
pelear por los derechos de su hija de 
nueve años y de los del resto de fa-

milias de Cataluña disconformes con 
la inmersión. Se ha convertido en la 
cabeza visible de AMPA Total, una 
confederación de madres y padres 
coordinada por las organizaciones 
Hablamos Español y Convivencia 
Cívica Catalana. La organización so-
licitará la ejecución forzosa de la sen-
tencia una vez se ha superado el pla-
zo para que el Govern la aplicara vo-
luntariamente, confiando en que el 

Alto Tribunal los considere parte le-
gitimada para reclamar. Como presi-
dente de esta AMPA, Enrique firma-
rá la reclamación en nombre de to-
das las familias adheridas a través de 

«Sentiré que  
he cumplido  
si acabo con  
la inmersión»

Pionero en la lucha por el 
bilingüismo que ahora exige 
ejecutar el fallo del 25%

ENRIQUE  
LÓPEZ

una fórmula jurídica que les permiti-
rá permanecer en el anonimato. Tras 
exponerse por su hijo, lo hará por los 
de multitud de padres y con el obje-
tivo último de «acabar con la inmer-
sión». «Si cuando muera, he podido 
aportar esto a la sociedad, sentiré 
que he cumplido», relata a sus 53 
años.  

Actúa Enrique ante la pasividad 
de otros. «Los jueces hacen su traba-
jo, pero necesitan que vaya acompa-
ñado de una respuesta estatal para 
hacerles cumplir las sentencias», la-
menta. Dice actuar ante la nula in-
tención demostrada por el Gobierno 
para exigir la ejecución forzosa del 
fallo. «Todos los Gobiernos centrales 
han sido un poco culpables de que 
no se hayan cumplido la sentencias, 
pero los socialistas son unos vendi-
dos. Sánchez sólo mira por su sillón 
e Illa, en vez de defendernos, se ha 
puesto del lado de ellos», añade, alu-
diendo al reciente pacto entre los so-
cialistas, ERC y los comunes para 
promover un ardid legal que burle la 
sentencia. 

Dar de nuevo la cara tampoco le 
está saliendo gratis esta vez a este 
autónomo sin militancia política. En 
cuanto en el colegio de su hija tuvie-
ron conocimiento de que había vuel-
to a la carga, su mujer, que participa 
activamente en la vida del centro, 
empezó a recibir reproches a través 
del grupo de WhatsApp de padres: 
«Todos a por ella. Como pasó con mi 
hijo, pero sin insultos». «¿Cómo ata-
cáis el catalán de esa manera? Es in-
justo. Es la base de todo en Catalu-
ña», fueron algunos de los mensajes 
que recibió, cuenta Enrique, quien 
también aseguró haber perdido 
amistades. «Todos los que eran de la 
cuerda nacionalista, han desapareci-
do. Gente que venía a comer a casa 
todos los fines de semana», expone 
desde el jardín de su domicilio, en el 
que ha instalado cámaras de seguri-
dad tras sufrir algún episodio desa-
gradable que le hizo temer por su in-
tegridad. 

Recientemente tuvo que escapar 
de una  manifestación convocada en 
su localidad contra la creación de la 
asociación con la que quieren dina-
mitar la inmersión y que fue alenta-
da por los partidos que Gobiernan la 
Generalitat, esto es ERC y Junts. Se 
aproximó a la concentración para 
comprobar hasta qué punto sus veci-
nos habían decidido secundarla y, 
tras ser identificado y señalado por 
uno de ellos y ver que un grupo de 
jóvenes se dirigía hacia él, la abando-
nó en el lugar a paso ligero. «Ya ni te 
miran a la cara. La gente está total-
mente fanatizada», insiste Enrique 
antes de admitir haber tenido «du-
das» de haber iniciado esta nueva 
andadura, especialmente tras lo ocu-
rrido en Canet, y por las consecuen-
cias que pudiera tener para su hija, 
«mucho más sensible que el mayor». 
Y constata: «Ya te miran mal. Que 
te identifiquen cuando vas al cole-
gio genera un malestar profundo, 
pero mi miedo es que algún día 
empiecen a marginarla a ella. Ya 
hemos entrado en esa fase de des- 
precio y todavía no ha pasado na-
da. Imagínate si acaban teniendo 
que aplicar la sentencia».

Enrique López posa con la portada de EL MUNDO de 2006 en la que aparecía junto a la orden judicial para que su hijo recibiera cuatro horas de castellano. D. RAMÍREZ / AP

HIJO HOSTIGADO  
«Su hijo mayor sufrió 
amenazas: ¿Te quejas 
por el catalán?                
Te desfiguraba» 

SEÑALADO  
«Ya ni te miran a          
la cara. La gente 
está totalmente 
fanatizada» 

ABANDONO  
«Sánchez mira por su 
sillón. El Gobierno es 
el culpable de que no 
cumplan la sentencia»
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El talent de la Formació Professional
gironina brilla als "Spainskills 2022" - Diari
de Girona
Uns Campionats d’Espanya per a estudiants o recent graduats en cadascuna de les
especialitats dels Cicles de Formació Professional. L’objectiu: posicionar-se com el més hàbil
a nivell estatal en qualsevol ofici que es pot aprendre en un grau; ja sigui moda, hostaleria,
mecànica, robòtica o fusteria, entre d’altres. Això són els Spainskills, que s’acaben de celebrar
al recinte firal IFEMA de Madrid i en què quatre joves gironins han estat guardonats.

En concret, s’han lliurat dues medalles d’or per a Mireia Sallès (Fonteta), de l’Institut La
Garrotxa, en «Tecnologia de la Moda» i per a Xevi Palomé (Sant Gregori), de l’Escola Tècnica
Girona, en «Carrosseria». A més, també es van entregar dues medalles de plata que van ser per
a Juan Manuel Fernández, també de l’ETG, en «Pintura de l’Automòbil» i per a Àlex Giró, de
l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, en «Recepció hotelera».

Guanyadors dels Catskills

Els quatre estudiants van competir a Madrid, del 22 al 25 de març, després d’endur-se la
medalla d’or en les seves respectives especialitats als Catskills -els campionats de formació
professional que es van celebrar a Catalunya durant el 2021-. I és que, als Spainskills només hi
podia accedir un representant de cada comunitat autònoma per modalitat: el vençedor.

Mireia Sallés amb la seva tutora Maria Lara Montes. DdG

El mateix passa ara amb la competició europea Worldskills Euorope, que se celebra el 2023 a
Brussel·les i el mundial Worldskills, programat per aquest octubre a Xangai. Només hi podran
participar Mireia Sallès i Xevi Palomé, gràcies a haver obtingut les medalles d’or a IFEMA de
Madrid. Un reconeixement que els permet passar a formar part de l’equip nacional, on hi ha
quatre catalans més.

Sallés i Palomé participaran a l’octubre als Worldskills a Xangai i l’any que
ve, als Worldskills Europe a Brussel·les

De fet, Sallès, Palomé, Fernández i Giró formaven part d’una delegació catalana més amplia,
de 40 alumnes, que van aconseguir participar als Spainskills i es van endur un total de 13
medalles a Madrid, 6 d’or i 7 de plata.

De gironins, a banda d’ells quatre, també hi van participar -però sense endur-se cap medalla-
Adrià Sendra en «cuina», Carles Roca en «Servei de restaurant i bar» i Laia Vilalta en
«Forneria», tots tres de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i Concepció Morcillo i
Andreu Montilla, formant equip en «Laboratori d’anàlisi químic», de l’Institut Montilivi.

Entre les tretze medalles catalanes, l’Escola Tècnica Girona amb l’or de Xevi Palomé i la plata
de Juan Manuel Fernández és l’únic centre de Catalunya que ha aconseguit dos podis en
aquesta competició, igualant l’Institut Guindavols de Lleida que també va guanyar un or

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/04/18/talent-formacio-professional-gironina-brilla-65094976.html


(Lampisteria) i una plata (Refrigeració).
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“No s’explica prou bé que la universitat és 
la solució a molts problemes de la societat”

sentit. No estem parlant d’ocurrèn-
cies, sinó de propostes ben fona-
mentades i avalades per la recerca. 
Per què és fantàstic pensar que a 
Oxford hi ha un professor discutint 
una obra amb 8 alumnes i en canvi a 
les nostres classes n’hem de tenir 75 
i la xerrada és unidireccional? 
J.G.: Ja hi ha universitats que repro-
dueixen situacions d’aprenentatge 
tan reals com sigui possible i que 
tendeixen a treballar per projectes i 
per reptes. Aquests models d’uni-
versitat més avançats no obliden les 
dues dimensions: al costat de for-
mar professionals hi ha d’haver una 
reflexió sobre els valors i la cultura.  
 
¿Aquestes tensions es resolen amb 
més finançament? 
 J.G.:La manca de recursos ha obli-
gat alguns sistemes universitaris a 
ser extremadament innovadors. 
Per exemple, a Austràlia han fet 
convenis amb grans empreses o han 
fet cursos reduïts més permeables 
que els graus tradicionals. Els recur-
sos sempre són importants, perquè 
als llocs on els sistemes públics eren 
més forts, la crisi per la pandèmia ha 
tingut menys impacte. 
A.S.: Els recursos sempre són neces-
saris. El model australià també es ba-
sa en el convenciment que la univer-
sitat ha d’estar al servei del sistema 
empresarial del país i això és un mo-
del d’universitat en concret, però el 
model d’universitat pública proba-
blement no tindrà aquest objectiu. 

¿El sistema universitari català té els 
mateixos problemes que la resta? 
A.S.: Sí, els problemes són similars 
a tot arreu, el que és diferent és la 
forma d’enfrontar-s’hi. No és el ma-
teix una universitat dels EUA que 
una del Canadà, com tampoc ho és 
una pública catalana que una de 
privada. 
J.G.: I cada vegada pren més impor-
tància el lideratge universitari. 
A.S.: Que ha de ser nou, ha d’estar 
distribuït i ha d’entendre la univer-
sitat com un tot. Malauradament, 
encara hi ha lideratges que estan en 
un context anterior. 
 
També entra en joc l’autonomia 
que té cada model universitari. 
J.G.: A Catalunya venim de la tra-
dició francesa, on la universitat és 
un ens públic de l’Estat amb legisla-
ció pròpia. En canvi, al model ger-
mànic cada universitat és autònoma 
i pot crear els seus plans d’estudi. 
A.S.: Als EUA les universitats són 
lliures per proposar un programa de 
formació i cinc o sis anys després 
presenten l’acreditació, mentre que 
aquí no podem fer res si no està 
aprovat abans. Ningú posa en dub-
te que les universitats necessiten 
autonomia perquè han de tenir ca-
pacitat per prendre decisions en 
funció del seu context. 
 
Qui ha d’anar a la universitat? 
J.G.: No tothom ha d’anar a la uni-
versitat, però sí que tothom que tin-
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gui el mèrit i la capacitat ho ha de 
poder fer en condicions d’equitat. 
Això es compleix força, al nostre 
sistema. Els pressupostos de les 
universitats dels EUA multipliquen 
per 10 els de les universitats cata-
lanes, però a costa de l’equitat i 
la igualtat, perquè hi ha estudi-
ants que s’endeuten de per vida 
per pagar-s’ho. 
A.S.: La manca de recursos públics 
fa que les universitats ho vulguin 
fer tot per tenir més ingressos, pe-
rò no sé si és la via adequada. Cal-
dria redistribuir les missions de les 
institucions d’educació superior. 
J.G.: Invertir en la universitat no es 
considera una prioritat. Crec que 
s’explica prou bé que som la solució 
de molts problemes que té la soci-
etat i que invertir en la universitat 
pot fer avançar les societats. 
A.S.: El que passa és que hi ha una 
tendència que diu que a la univer-
sitat no s’aprèn. I quan s’accepti 
això, es podrà aprendre a tot arreu 
menys als instituts, i després a tot 
arreu menys a les escoles, i hau-
rem destruït qualsevol sistema 
educatiu i estarem a mercè de les 
oligarquies que ens faran aprendre 
el que voldran. Això és perillós. 
Hem de posar en valor el coneixe-
ment que té un graduat universita-
ri. Em fa molta gràcia que sempre 
siguin notícia els triomfadors que 
no han estudiat mai. Potser que 
mirem també els que triomfen i sí 
que han estudiat.e

Canvi 
“On els 
sistemes 
públics eren 
més forts, la 
pandèmia ha 
tingut menys 
impacte”

Albert Sangrà i Josep Gallifa
CATEDRÀTICS DE PSICOLOGIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I AUTORS DE ‘TRANSFORMAR LA UNIVERSIDAD’

EDUCACIÓ

Durant els mesos de confinament, 
Josep Gallifa i Albert Sangrà van po-
sar-se en contacte per analitzar com 
la pandèmia estava accelerant la 
transformació que ja vivien molts 
sistemes universitaris. El resultat és 
un llibre en obert que publica Edi-
torial UOC amb un recull d’entre-
vistes a grans experts per “fer pen-
sar” i fer emergir les “tensions i 
debats” que planen sobre el sector. 

Quina és la principal conclusió del 
llibre? 
J.G.: Que la transformació de la uni-
versitat és una qüestió molt com-
plexa, que afecta l’ensenyament, la 
recerca, els valors i l’organització de 
les universitats, cosa que fa emergir 
moltes tensions. Però el que hem 
vist és que hi ha una necessitat glo-
bal de transformar el sector i de veu-
re la universitat des d’un punt de 
vista integral. 
 
Els docents diuen que les escoles ja 
no només han d’ensenyar, sinó que 
han de formar ciutadans. ¿El pro-
pòsit de la universitat també ha 
canviat? 
A.S.: Una de les tensions que reflec-
teix el llibre és precisament si la 
missió de la universitat ha de ser do-
nar servei a tota la societat o només 
al món empresarial. ¿Les compe-
tències que ha de donar la univer-
sitat són les que sol·liciten les em-
preses o les que formen part del 
creixement de les persones des d’un 
punt de vista humanístic? Si la uni-
versitat ha de ser un espai per discu-
tir, pensar i crear no és fàcil lligar-
ho amb l’aprenentatge de compe-
tències professionals que es neces-
siten en un moment determinat. 
Potser hauríem d’identificar tipolo-
gies diferents d’universitats en fun-
ció de la seva missió: en lloc de voler 
una universitat que ho faci tot, pot-
ser n’hi ha d’haver dedicades al ves-
sant professional i d’altres al desen-
volupament personal i humanístic. 
 
El rector de la UPF va dir a l’ARA 
que faran menys classes magistrals 
i molts lectors van opinar que això 
desprestigia el coneixement. Què 
opineu d’aquest debat? 
A.S.: És reduccionista, dir això. Un 
dels eixos de la transformació és en 
els processos d’aprenentatge. Sò-
crates va ser criticat perquè trenca-
va els esquemes i es va dir que la im-
premta seria molt perjudicial per-
què la gent no recordaria les coses. 
S’han de poder provar mecanismes 
d’aprenentatge innovadors i amb 

BARCELONA
LAIA VICENS
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“Vull fer tot el que engloba la perruqueria” |
Imma Bosch | GIRONA | Educació |
L'Econòmic
L’estudiant de cicle formatiu en grau superior d’estilisme i direcció de perruqueria de l’institut
Narcís Xifra i Masmitjà de Girona Lourdes Costa va aconseguir la segona posició de Catalunya
en l’especialitat de perruqueria del concurs Catskills de formació professional de la Generalitat i
va ser una de les vint-i-dues estudiants que van tenir “el plaer” de participar en un curs de
L’Oréal. Costa ara forma part de la borsa de treball que L’Oréal posa a disposició de totes les
empreses que busquen talents per treballar. Explica que de petita ja li agradaven la perruqueria i
el món de la imatge i que als catorze anys ja tallava els cabells al seu pare.

Com és que vas estudiar perruqueria?

De ben petita ja m’agradaven la perruqueria i el món de la imatge i de sempre he tingut clar que
aquest era el meu camí. Als deu anys ja em pentinava i als catorze tallava els cabells al meu
pare.

Ara estudies el grau superior d’estilisme i direcció de perruqueria?

Vull fer tot el que engloba la perruqueria. Estudio i a la vegada també treballo a Rafel Pagès de
Girona, on aprenc molt.

Vas participar en un concurs de la Generalitat i vas acabar fent un curs de L’Oréal?

La meva professora, l’Eli, em va animar a participar en el concurs Catskills, en el qual participen
alumnes de formació professional de totes les especialitats. Jo hi vaig participar en la família de
perruqueria i hi vaig aconseguir la medalla de plata de Catalunya i l’honor de participar en una
formació valorada en 3.500 euros en què busquen els millors estudiants de l’Estat, i això ho
porta L’Oréal. He fet aquesta formació en el centre d’alt rendiment de L’Oréal juntament amb els
vint-i-dos millors estudiants de tot l’Estat.

I, allà, que hi vas estudiar?

El curs eren diferents fases, saber colorar, pentinats, recollits i les cures del cuir cabellut. I aquí
vam fer quatre exàmens i vaig aconseguir la millor nota. A vegades no m’ho crec. Estic
orgullosa.

On vols arribar?

El que m’agrada més són els pentinats, els recollits i els canvis de forma del cabell, i sé que és
una part molt important quan es fa una pel·lícula. A vegades no es dona importància a la part de
la imatge d’una persona, però canvia molt quan fas una sessió de fotos, un videoclip o una
pel·lícula si al darrere hi ha hagut una sessió de perruqueria o estètica. I poder estar asseguda
en un sofà mirant una pel·lícula i dir aquesta noia l’he pentinat jo, només d’imaginar-ho
m’emociono.
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¿Cómo lograr que los alumnos se
'enganchen' al ámbito escolar?: a debate en
un Congreso internacional en Cuenca
El campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Cuenca acogerá el IV Congreso
Internacional ‘Engagement de los Alumnos en la Escuela: Perspectivas sociales y psicológicas’
(CIEAE2022), entre el 19 y el 22 de Julio de este año, tanto en formato presencial como online y
en tres idiomas: español, inglés y portugués.

Por primera vez se celebra fuera de Lisboa, donde surgió en el año 2013 con una primera
edición y otras dos más en 2016 y 2019. Fue una iniciativa de Feliciano H. Veiga, catedrático y
coordinador del Doctorado en Educación- Psicología Educativa, en el Instituto de Educación (IE)
de la Universidad de Lisboa (UL).

Es un foro de reflexión y análisis. Sus objetivos pasan por discutir los resultados de la
investigación socioeducativa, activar los intercambios entre investigadores, profesores y
profesionales de la Psicología y la Educación, y contribuir a la mejora de los sistemas
educativos.

“Queremos debatir sobre el engagement y sobre la educación en general, buscando la
multidisciplinaridad desde perspectivas sociales, psicológicas y educativas”, explica la
profesora de la UCLM y presidenta ejecutiva del Congreso, Isabel Martínez, que cuenta con
publicaciones sobre el tema y que reconoce que en esta ocasión el impacto de la pandemia en
el ámbito escolar estará muy presente. “Una de los cambios que ha introducido es el cambio
hacia lo online”.

La temática a debate es amplia y en envío de propuestas está abierto hasta el próximo 24 de
abril: desde la evaluación, las influencias sociales y contextuales, las variables personales y
psicológicas, el rendimiento, éxito y fracaso académico, la inclusión y la diversidad, las nuevas
tecnologías o el papel de los padres y profesores en la escuela.

Está dirigido a investigadores y profesionales de diferentes áreas disciplinarias y contempla
aportaciones desde la educación, la psicología, la pedagogía, la sociología o las centradas en la
enseñanza de contenidos específicos (matemáticas, idiomas, artes, educación física, ciencias y
tecnología).

Entre los ponentes estarán el propio Feliciano H. Veiga, Ze Wang, profesora de Estadística,
Medición y Evaluación en Educación en la Universidad de Missouri (EE.UU.)y Xavier Bonal es
catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, además de director del
centro Globalización, Educación y Políticas Sociales (GEPS).

Isabel Martínez  explica que en el Congreso se hablará de ‘engagement’, el compromiso o la
motivación respecto al ámbito educativo desde la Primaria hasta la universidad, tanto desde el
punto de vista académico como desde otras perspectivas (las de los propios alumnos y sus
particulares situaciones personales).

El fracaso escolar está directamente relacionado con el 'engagement' escolar. Y es una
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constante en los sistemas educativos de todos los países desarrollados, según desvelan varios
estudios internaciones dirigidos la Internacional Association for the Evaluation of Educational
Achievement (IEA) y por la triple organización UOE: United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO), Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) y Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT).

Pero los datos se agravan todavía más en España, tal y como reflejan los informes trienales
PISA (Programme for International Student Achievement) que sitúan a nuestro país por debajo
de la media de los países de la OCDE en competencia lectora, matemática y científica.

“España no ha obtenido las mejores puntuaciones”, recuerda la docente, que apunta las
diferencias “no solo entre comunidades autónomas, sino entre colegios e incluso según el mes
de nacimiento del alumno. Estadísticamente los niños y niñas nacidas en enero tienen menos
fracaso escolar . Y hay más diferencia incluso en eso que entre comunidades autónomas”.

Según Eurostat, en 2018 España fue el primer país de la Unión Europea en abandono escolar,
con una tasa del 17,9% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado tempranamente el
sistema educativo.

Los datos ofrecidos por el Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado mes de octubre apuntan a
que, en una década, se ha reducido a la mitad el número de repetidores en las aulas. En
concreto, se pasó en Educación Primaria de un 6,2% de repetidores a un 3,1%, con cifras del
curso escolar pre COVID y en cuanto a Secundaria el porcentaje ha pasado del 18,8% al 10,4%.

El Congreso abordará las “variables externas o perspectivas sociales que van desde la propia
familia a todo el entorno escolar y hasta el país en el que vive. Eso incidirá en el ‘engagement”.

Que un estudiante se ‘enganche’ a la escuela o no tiene mucho que ver con el rendimiento
académico. Sin embargo, advierte Isabel Martínez, “no es lo más importante porque hay que
tener en cuenta el bienestar del alumno o su autoestima e incluso el nivel de inteligencia
emocional”. 
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