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PANDÈMIA

mascareta per a tothom i que el ter-
cer trimestre començaria amb in-
fants i mestres veient-se les cares. 
Però diumenge el conseller Argi-
mon va aigualir la mesura en un ar-
ticle a La Vanguardia. “Els alumnes 
de batxillerat, cicles formatius i el 
personal dels centres hauran d’es-
perar fins a l’entrada en vigor de la 
nova normativa estatal, tal com vam 
avançar per carta el conseller 
d’Educació i jo mateix als directors 
dels centres”, va escriure, malgrat 
que la carta no en deia res.  

La concreció al DOGC va arribar 
de matinada, només unes hores 
abans d’obrir les portes de les esco-
les. “Estem acostumats a assaben-
tar-nos de les coses de manera poc 
ortodoxa”, lamentava ahir a l’ARA 
Toni Burgaya, director general 
d’Escola Pia. Sabent que a partir de 
dimecres tots els alumnes –inclosos 
els de batxillerat i FP– i també el 
personal ja podran anar sense mas-
careta gràcies a l’aval de la normati-
va espanyola, Burgaya creia que 
“per sis hores més de classe amb 
mascareta no calia tant d’enrenou”. 
Des del sindicat de mestres Ustec 
deien que és “vergonyós” que les 
instruccions hagin arribat “un dia 
abans” i consideraven “absurd i in-
coherent” diferenciar les instrucci-
ons per etapes educatives. “Això no 
s’entén, o tots avui o tots demà”, de-
ia la portaveu del sindicat, Iolanda 
Segura, en declaracions a l’ACN. 
Des de l’Affac (Associacions Fede-
rades de Famílies d’Alumnes de Ca-
talunya) deien a Betevé que tenien 
una “sensació agredolça” perquè la 
mesura arribava tard. 

Més evidència científica 
A l’hora de retirar la mascareta, Sa-
lut té en compte l’impacte que el seu 
ús ha generat entre la població in-
fantil pel que fa a l’aprenentatge i la 
interacció als centres. En aquest 
sentit, la cap de medicina preventi-
va i epidemiològica de l’Hospital de 
la Vall d’Hebron, Magda Campins, 
va assegurar ahir en una entrevista 
a l’ARA que no s’hauria d’haver im-
posat mai aquesta mesura en 
l’alumnat, tenint en compte que al-
guns estudis apunten que la masca-
reta a les escoles no ha servit gaire 
de res, sobretot pel que fa als més 
petits. “S’hauria d’haver fet ressò de 
l’evidència científica”, va dir. 

Més enllà de les escoles, Campins 
es va mostrar partidària de la retira-
da de la mascareta als interiors, tot 
i que va advertir que continuen sent 
necessàries al transport públic o en 
entorns on hi hagi persones vulne-
rables, fins i tot si es tracta d’un cen-
tre laboral. També va avisar que la 
retirada pot comportar que algunes 
malalties respiratòries, com ara la 
grip, tornin a créixer.e

Confusió en el 
primer dia sense 

mascareta a l’aula
L’ordre de Salut s’avançava per hores al decret estatal 

i excloïa professors i alumnes de FP i batxillerat

Confusió i reticències a les escoles 
i instituts catalans en el primer dia 
sense mascaretes a les aules. Més de 
700 dies després, la mesura més 
simbòlica de la pandèmia va deixar 
de ser obligatòria per als alumnes 
d’educació primària i secundària 
d’arreu de Catalunya, però no per 
als de batxillerat i FP o el personal 
i professorat dels centres, que han 
quedat exclosos de l’ordre de la con-
selleria de Salut publicada ahir de 
matinada al Diari Oficial de la Gene-
ralitat (DOGC). La resolució del Go-
vern s’avançava unes hores a la de-
cisió de l’executiu espanyol de posar 
fi a l’ús obligatori de la mascareta a 
gairebé tots els espais interiors, un 
decret aprovat ahir tal com estava 
previst, que entra en vigor avui i que 
només en preveu l’ús en espais de 
risc com els centres sanitaris, els ge-
riàtrics i el transport públic.  

Ahir una part important dels 
adolescents i tot el personal educa-
tiu i professors encara havien de 
portar la mascareta a l’aula, seguint 
la resolució signada pel conseller de 
Salut, Josep Maria Argimon, que 
adapta el pla d’actuació per al curs 
2021-2022, que establia l’ús obliga-
tori de la mascareta per als alumnes 
a partir de sis anys. En el nou text 
se suprimia l’obligatorietat “dins el 
centre per als alumnes dels cicles 
d’educació primària i d’educació se-
cundària”, però no es deia res espe-
cíficament de les etapes de batxille-
rat i cicles formatius, ni tampoc del 
personal dels centres. El resultat: 
ahir hi havia alumnes que es van 
treure la mascareta quan no podi-
en i docents que la duien en alguns 
centres i en d’altres no. Això, sumat 
a les reticències d’alguns alumnes 
de primària i secundària que no vo-
lien desfer-se’n tot i poder, després 
de gairebé dos anys habituats a con-
viure-hi, va fer que la desaparició de 
la mesura s’implementés a mig gas. 

“Enrenou” per sis hores 
La confusió sobre qui es podia treu-
re la mascareta i qui no ja feia dies 
que s’arrossegava. L’últim dia de 
classe del segon trimestre, els con-
sellers d’Educació i Salut van envi-
ar una carta als directors de tots els 
centres en què se’ls informava que 
el Govern proposava “flexibilitzar 
l’ús de la mascareta als centres 
d’educació primària i secundària” el 
primer dia de represa de l’activitat 
lectiva després de Pasqua, és a dir, 
aquest dimarts 19. Els centres ho 
van comunicar amb alegria a les fa-
mílies i durant tota la Setmana San-
ta tota la comunitat educativa va do-
nar per fet que s’havia acabat la 
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Una alumna de l’Escola Sadako amb mascareta tot i la publicació ahir al DOGC de l’ordre 
de retirada de la mesura a les aules d’educació primària i secundària. FRANCESC MELCION

Canvis  
La resolució del Govern només 
s’adreçava als alumnes de 
primària i secundària

Instruccions  
Directors, famílies i sindicats 
lamenten la falta de previsió 
de la Generalitat 

¿On és obligatori o recomanable portar la mascareta?

Avui les mascaretes deixaran de ser obliga-
tòries als espais interiors quan el nou de-
cret surti publicat al Butlletí Oficial de l’Es-
tat (BOE) a primera hora del matí. Però hi 
haurà excepcions: als hospitals, centres de 
salut, centres de transfusió i farmàcies cal-
drà continuar-la portant. En el cas dels 
hospitals, els ingressats no l’hauran de dur 
a l’habitació, i als sociosanitaris, només els 
treballadors l’hauran  de portar. 

També al transport públic continuarà 
sent obligatòria: al metro, l’autobús, als 

avions i al taxi. Ara bé, a l’estació de l’auto-
bús o a l’andana del tren o el metro no cal-
drà dur-la; caldrà quan s’entri al vagó.  

Tampoc no serà obligatòria als centres 
de treball, si bé cada departament de pre-
venció de riscos laborals pot decidir si la 
manté. I als estadis de futbol i pavellons 
tampoc caldrà portar-la, per bé que el go-
vern espanyol la recomana a majors de 60 
anys, persones amb malalties i factors de 
vulnerabilitat i en aquells espais o partits 
amb grans aglomeracions.
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Catalunya eliminarà les quarantenes
escolars dimecres, 23 de febrer
Els alumnes de les escoles de Catalunya deixaran de fer quarantenes per la covid a partir del
proper dimecres, 23 de febrer. Els departaments d’Educació i Salut han anunciat que el protocol
de gestió de casos covid quedarà així sense efecte i només s’aplicarà en centres d’educació
especial. Ara, els alumnes d’una classe han de fer quarantena quan hi ha cinc o més casos
positius a l’aula o una afectació del 20 % o més. L’aïllament, en aquests casos, s’ha de fer a
partir del dia en què es detecta el cinquè positiu en una setmana i ha de ser de set dies.

Segons el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, l’eliminació de quarantenes no implica
deixar de fer seguiment als centres educatius. “Un pare, una mare, tutor o tutora no haurà
d’explicar quan el seu fill no va a l’escola si és per covid o no“, ha dit Argimon, però això no
implica que la vigilància i el monitoratge no es continuïn fent. “Es continuarà fent igual. Existeix
el decret pel qual sabem automàticament quan surt un positiu”, ha assegurat el conseller.

La Generalitat també eliminarà les actualitzacions de casos positius en els centres escolars.
Ja no s’haurà de comunicar si el motiu de l’absència a classe de l’alumnat és a causa de la
covid. Per la mateixa raó, es deixaran d’emetre les prescripcions de tests d’antígens per al
professorat.

La decisió es justifica perquè, segons el govern català, els infants i joves han demostrat que no
són un grup de risc en termes generals. A més, asseguren que les directrius segueixen les
recomanacions de la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat segons les quals
“només es realitzarà la identificació de contactes estrets en aquells àmbits en els quals
l’exposició es consideri d’alt risc”.

Avanços cap a la normalitat a les escoles

Aquest no és l’únic pas que es fa per recuperar progressivament la normalitat prepandèmica als
centres educatius. Fa uns dies, també va deixar de ser obligatòria la mascareta als patis de
les escoles i, també, s’han eliminat els tests d’antígens als contactes estrets dels positius,
que eren voluntaris. Les mesures que es mantenen, de moment, són la mascareta als interiors,
els grups de convivència estable i la ventilació de les aules.

L’últim pas: eliminar les mascaretes de les aules

Pel que fa a les mascaretes a l’interior de les escoles, el govern català està treballant per
eliminar-les al més aviat possible. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, sempre ha dit
que aquest és el primer lloc on es retiraran i aquest dilluns a la tarda ho ha reiterat. La intenció
és que sigui abans d’acabar el segon trimestre, “entre la setmana que ve i l’altra”, ha
puntualitzat Argimon. Salut treballa amb la idea de començar a retirar-la als alumnes de primer
i segon, esperar entre 10 i 15 dies per veure com van els contagis i, si tot va bé, continuar amb
els de tercer i quart, i així progressivament.

https://beteve.cat/societat/catalunya-elimina-quarantenes-escoles-23-febrer/
https://beteve.cat/societat/mascareta-escoles-catalunya-deixa-ser-obligatoria-pati/
https://beteve.cat/societat/mes-canvis-protocol-covid-escoles-eliminen-test-antigens/
https://beteve.cat/societat/mascaretes-interior-escoles-catalunya-retirararan-abans-acabi-hivern-2022/
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"Els alumnes s'avorreixen a classe, però
volen aprendre". Quina solució hi ha? - TV3
Un estudi fet al mes de març del 2021, entre alumnes de 4t d'ESO, ha arribat a la conclusió que a
la majoria d'ells (6 de cada 10) no els agrada anar a escola. Ara bé, això no vol dir que no els
agradi aprendre. Carles Vega, president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i
coordinador de l'estudi, ha explicat a "Els matins" les raons d'aquesta aparent contradicció.

 

Avorrits però amb ganes d'aprendre

Carles Vega admet que aquestes conclusions poden semblar un contrasentit, però que són
dos fets innegables: "Al 60% d'alumnes de 4t d'ESO no els agrada anar a l'escola o a l'institut,
però el mateix percentatge té interès per aprendre", afirma. Per tant, tot i no tenir les dades
totalment creuades, Vega afirma que aquests joves "potser s'avorreixen a l'escola o a l'institut,
però els agrada aprendre".

 

 

Aquest no és un fenomen nou, ja que el percentatge d'alumnes que s'avorreixen a classe no
ha canviat gaire amb el temps, però Vega demana posar el focus en el rendiment que obtenen
dels estudis: "El sistema educatiu, el marc normatiu i curricular del sistema educatiu, ha
d'evolucionar, perquè cal assegurar l'equitat en el sistema educatiu".

 

La importància del nivell sociocultural

La falta d'equitat té repercussions en la qualitat de l'aprenentatge, ja que l'estudi demostra que hi
ha més dificultats per aprendre, depenent del nivell sociocultural de l'alumne: "Més que la
qualitat de l'educació, el que canvia és la qualitat de l'aprenentatge, el resultat del treball
pedagògic."

https://www.ccma.cat/tv3/els-matins/els-alumnes-savorreixen-a-classe-pero-volen-aprendre-quina-solucio-hi-ha/noticia/3158860/
https://twitter.com/carlesvega
http://csda.gencat.cat/ca/
https://www.ccma.cat/tv3/els-matins/


 

 

Segons Vega, el nivell sociocultural (que és la combinació del nivell socioeconòmic i de la
formació dels pares, hàbits de lectura, etcètera) té una relació directa amb els resultats
acadèmics: "Com més nivell sociocultural, millors resultats". Per això demana que hi hagi més
equilibri en la composició de centres, buscant igualar la complexitat dels alumnats.

 

Els interessos dels alumnes

L'estudi coordinat per Vega demostra que la matèria que més interessa els alumnes és la
llengua estrangera. Lligat amb la idea del rendiment que poden obtenir de l'assignatura, l'anglès
es corona com la llengua d'internet, les xarxes socials i l'idioma que molta gent creu que
necessita pel món laboral. Això fa que la considerin com la llengua útil, en detriment no només
del català, sinó també de l'aranès o del castellà.

 

 

L'impacte del covid

A més de tots els efectes que ha tingut a la societat, la covid també ha afectat de forma important
els alumnes d'ESO. Segons l'estudi, el confinament i la no-presencialitat en els estudis ha
tingut un impacte negatiu en determinades matèries, sobretot en l'anglès i les matemàtiques.

 

 



Segons Vega, són matèries on és important la presencialitat, i els alumnes valoren molt l'ajuda
que els pot donar el professorat. Per això, com més interacció hi ha entre professors i alumnes,
més rendiment hi ha.

A més del confinament, Vega també apunta a l'ús de les mascaretes a classe, per part del
professor, com un element que ha condicionat fortament el rendiment dels alumnes: "La
capacitat auditiva i poder entendre el professor és important, alterar-ho els afecta".

"La diferència de resultats entre el curs 19/20 i el curs 20/21 són aquestes dues causes: les
setmanes sense presencialitat i l'ús de la mascareta a la tornada a la classe", conclou Vega.
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¿Por qué tiene tantos enemigos el
currículum basado en competencias? |
Educación | EL PAÍS

Clase en el colegio Bisbat D´Egara de Terrassa.CRISTÓBAL CASTRO (EL PAÍS)

Os preguntaréis por qué tanto énfasis para ciencia tan prosaica, por qué tanto ruido a propósito
del arte de levantar el pie. ¿No sabéis que la dignidad en todas las cosas está siempre en razón
inversa a su utilidad? (Balzac, El arte de andar).

Las noticias sobre la reforma del currículum escolar han provocado bastante ruido estas últimas
semanas, con relativamente poco debate riguroso y tal vez demasiado rasgado de vestiduras.
Un día cualquiera, usted abre el periódico por la sección de Opinión y se encuentra un artículo
en el que se auguran catástrofes inenarrables en la próxima generación de españoles como
resultado de los cambios en la enseñanza de la historia, o de la supuesta desaparición de la
filosofía. El autor se duele de la devaluación imparable de nuestra educación nacional, dado
que las reformas del Gobierno pretenden regalar los aprobados y los diplomas, haciendo
irrelevante el esfuerzo de los estudiantes, condenando algo tan imprescindible como la memoria
y, de hecho, mandando a la sociedad el mensaje de que ya no habrá que esforzarse para
aprobar. Después de leer esto, usted seguro que se apunta a las dos cosas en que parece haber
consenso absoluto en este ámbito: una, que cada reforma legislativa de la educación es peor
que la anterior, siendo todas malas; y dos, que el colegio al que van sus hijos es bastante
bueno, tirando a muy bueno.

¿Qué es exactamente lo que conviene aprender? Es la pregunta clave de la llamada
política curricular”

Pasando un par de páginas, podría encontrarse usted con un artículo analizando la desastrosa
educación española, pero en este caso usando los datos de PISA, la famosa prueba
internacional, donde el foco está en el conocimiento aplicado. Aquí el problema no es que
nuestro sistema educativo apruebe a demasiada gente, sino justamente que suspende a más de
la cuenta, lo que nos lleva a tasas de repetición y abandono temprano que castigan
terriblemente nuestra puntuación en PISA y nos colocan en mitad de la tabla, un lugar

https://elpais.com/educacion/2022-04-20/por-que-tiene-tantos-enemigos-el-curriculum-basado-en-competencias.html
https://elpais.com/educacion/2022-03-30/desaparece-la-filosofia-de-los-institutos-no-pero-cambia-asi-queda-la-asignatura-a-partir-del-curso-que-viene.html
https://elpais.com/educacion/secundaria-bachillerato-fp/2022-04-05/el-gobierno-aprueba-el-decreto-de-bachillerato-los-alumnos-podran-terminar-con-un-suspenso-y-desembocara-en-una-nueva-selectividad.html


“mediocre” donde estaríamos “estancados”. Después de estos dos artículos, usted que es un
lector inteligente empieza a preguntarse si esto de la buena educación consiste en que
suspendan muchos o más bien en que aprueben muchos. “No”, me dirá, “la cuestión es que
aprendan muchos, pero ¿qué es exactamente lo que conviene aprender?” Y ahí ha formulado la
pregunta clave de la llamada política curricular en cualquier sistema educativo.

Si tiene tiempo para más lectura, en la sección de economía del mismo periódico, se va a
encontrar usted otro artículo, o tal vez una entrevista, en la que el joven consejero delegado de
una startup de éxito, de un unicornio incluso, habla convencido y tajante de cómo nuestro
sistema educativo sigue anclado en enseñar contenidos y habilidades inútiles y trasnochados, y
que, ante la extrema lentitud en la modernización de nuestra educación, las empresas, sobre
todo las más innovadoras, se ven obligadas a hacer procesos de selección de personal que les
permitan elegir a los que de verdad saben, sin dar mucha importancia a sus diplomas y
certificados académicos. El empresario aprovechará para recordarnos que casi todos los
emprendedores de éxito abandonaron muy frustrados los estudios porque no veían reconocida
ni mucho menos fomentada su gran creatividad. En este punto me reconocerá usted que la cosa
se complica: ¿Hay que volver al Latín y al Griego obligatorios, o sería mejor enseñar justo lo que
mide PISA, o hay que tirarlo todo a la basura y que nos diga el joven líder empresarial qué
tienen que aprender los estudiantes en la escuela?

El currículum alrededor de las asignaturas tradicionales tiende a ser inflacionario”

El currículum escolar recoge y refleja un consenso nacional sobre qué es imprescindible
aprender, es decir, qué es lo que ha de saber y saber hacer un graduado de la educación básica
en nuestro país. Desde hace décadas, la tendencia global es hacia un currículum basado en
competencias, es decir, donde prime el conocimiento aplicado ―qué sabe usted hacer con lo
que sabe― sobre el conocimiento más abstracto y logocéntrico (sin abandonar este último del
todo). Esta idea de las competencias como eje, en lugar de las asignaturas de toda la vida,
comenzó en el ámbito de la Formación Profesional y ese es tal vez el pecado original del
currículum basado en competencias, su origen poco noble, por así decir. Para unos, es
conocimiento de segunda categoría; y para otros, implica una subordinación inaceptable a los
dictados del mercado laboral, unicornios incluidos.

El currículum alrededor de las asignaturas tradicionales tiende a ser inflacionario. Cada vez hay
más asignaturas, cada una con su grupo de interés detrás, y todas querrían ser obligatorias y
tener más horas lectivas a la semana. La asignatura como unidad de medida del sistema escolar
implica que, desde el Cine a la Economía, de la Ciudadanía al Ajedrez, de la Digitalización al
Bienestar Emocional, del Chino a la Robótica, la opción más segura para sus promotores
respectivos es que se cree una nueva asignatura, a ser posible con su cuerpo especializado de
profesores y con un horario definido. Este proceso inflacionario es difícil de sostener, tanto en
los horarios lectivos, que son obviamente limitados, como en términos del peso de las mochilas
escolares (porque también hacen falta textos específicos si es posible). Un currículum
competencial supone pues una medida anti-inflacionaria bastante radical, que busca enfoques
interdisciplinares y dar prioridad a la aplicación del contenido a problemas reales y cotidianos.
Va, por tanto, en contra de los intereses de todos aquellos grupos que tienen ese fuerte incentivo
para mantener su lugar reconocido en el currículum y, si les es posible, hacerlo crecer. Este es
el segundo pecado, en este caso difícilmente expiable, del currículum competencial. Se había
hecho con no mucho coste político en la primaria, pero al topar ahora con la secundaria, la
dificultad es mucho mayor.

https://elpais.com/educacion/2022-04-04/elena-martin-coautora-del-nuevo-modelo-de-ensenanza-el-cambio-en-la-selectividad-sera-potente-pero-no-un-invento-extrano.html
https://elpais.com/educacion/2022-03-28/el-retraso-en-aprobar-el-gran-cambio-en-la-ensenanza-dispara-la-preocupacion-en-los-centros-no-podemos-avanzar-casi-nada.html


El catastrofismo que usted ha visto en el periódico no responde a lo que ocurre en
nuestras escuelas e institutos”

Resumiendo: a una parte de la derecha, no le gusta el currículum competencial porque,
supuestamente, condena el esfuerzo y la memoria; a una parte de la Izquierda no le gusta
porque, también supuestamente, sacrifica la educación a las necesidades del mercado laboral y
de los empleadores; y a una parte del profesorado (o de quienes dicen representarles) tampoco
le gusta porque percibe que pierde poder e identidad profesional. Sin embargo, son miles los
centros educativos en España donde la reforma competencial del currículum se aplica desde
hace años, en muchos casos sin utilizar ese nombre. El catastrofismo que usted ha visto en el
periódico no responde a lo que ocurre en nuestras escuelas e institutos. Puede que justo por
eso el colegio de sus hijos le parezca más que aceptable.

Aprender siempre supone y supondrá un esfuerzo. La memoria es al aprendizaje lo mismo que
respirar es a vivir, condición sine qua non; pero al menos usted y yo hemos hecho algo más que
respirar en nuestras vidas, ¿o no? El conocimiento aplicado ha tenido siempre menos prestigio
entre las élites que el conocimiento abstracto, pero mejor acceso al mercado laboral. A usted y a
mí nos ha venido bien tener trabajo y todavía mejor ver que nuestros hijos también pueden
conseguirlo, ¿verdad? Y ya otro día hablamos más de educación y menos de guerras culturales.

Juan Manuel Moreno es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la UNED.

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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Es posa en marxa l’Institut de Logística de
Barcelona | Educació
L’oferta formativa del nou Institut de Logística de Barcelona inclourà 165 places de nova
creació, amb les titulacions següents:

Auxiliar de comercialització de productes i logística (PFI)
Tècnic/a de gestió administrativa
Tècnic/a superior d’administració i finances
Tècnic/a en activitats comercials (perfil professional de logística)
Tècnic/a superior en comerç internacional
Tècnic/a superior en gestió de transport i logística
Tècnic superior d’administració de sistemes informàtics en xarxa (perfil de ciberseguretat)

L’equipament també oferirà formació especialitzada en el transport de mercaderies per
carretera, activitats auxiliars de magatzem, organització de transport i distribució, gestió
comercial i financera de transport per carretera, màrqueting i compravenda comercial,
assistència a la investigació de mercats i estiba.

S’ubicarà provisionalment en dos espais del Port de Barcelona: l’Escola Europea –
Intermodal Transport i el World Trade Center, i el 2025 es traslladarà a la ubicació definitiva, al
nou hub de coneixement, innovació i formació del moll de Sant Bertran. El condicionament dels
espais serà a càrrec del Port de Barcelona, mentre que el Consorci d’Educació finançarà el
material i la formació.

Un model formatiu més especialitzat i professionalitzador

La creació de l’Institut de Logística de Barcelona segueix la línia de treball dels darrers anys per
impulsar centres educatius especialitzats en àmbits professionals, iniciada amb la creació
de l’Institut Bonanova, al Parc Salut Mar, i que ha tingut continuïtat amb l’Institut Tecnològic de
Barcelona, l’Institut de l’Esport de Barcelona o l’Institut dels Aliments de Barcelona, a
Mercabarna.

Es busca la concentració del talent de docents i alumnes per generar una formació de
qualitat, amb una relació més directa amb les empreses que afavoreixi l’ocupació i la inserció
laboral.

El centre completa, a més, la proposta formativa del Port, que abasta un ampli ventall
d’activitats relacionades amb centres especialitzats i de referència com l’Institut de Nàutica de
Barcelona, centrat en els esports nàutics i la indústria de reparació de vaixells, la Facultat de
Nàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la més antiga de l’Estat en aquesta
especialitat, o l’Escola Europea – Intermodal Transport, un referent per a la formació en transport
i logística.

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/actualitat-i-recursos/noticies/es-posa-en-marxa-linstitut-de-logistica-de-barcelona-1165194
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La Rambla recupera el pols...  
i els preus per a guiris

trobar per sobre dels 3 euros. Han tor-
nat les gerres de mojitos a 20 euros el 
litre i la sangria en tots els formats 
possibles. La Rambla d’abans en els 
preus i l’oferta. 

I el Mercat de la Boqueria, que en 
pandèmia va retirar productes turís-
tics que llavors no tenien sortida, tor-
na a tenir ara els passadissos atapeïts 
i ha recuperat l’oferta de sucs i broque-
tes de maduixes amb xocolata. “Ja era 
hora”, celebra des de la parada de flors 
que queda just davant del mercat Jo-
sé Moya, que estava fart de veure-ho 
tot mort. “Durant aquest temps a la 
Rambla no hi havia pràcticament nin-
gú, no es movia res, i ara han tornat els 
turistes, ha tornat la vida”, explica. 

Grups guiats 
Els treballadors de la zona coincidei-
xen que la recuperació s’intueix des de 
fa unes tres setmanes, que l’arribada 
massiva d’aficionats alemanys de 
l’Eintracht que van venir a veure el 
partit contra el Barça es va notar molt 
i que la Setmana Santa ha sigut un 
punt d’inflexió que esperen que es 
mantingui.  

També han tornat els paraigües ai-
xecats per guiar grups de turistes pel 
Barri Gòtic. Durant els dies festius els 
veïns han denunciat que la massifica-
ció turística els expulsa d’espais que 
havien recuperat, com la plaça de Sant 
Felip Neri. El regidor de Ciutat Vella, 
Jordi Rabassa, lamenta que hagin tor-
nat les “aglomeracions insuporta-
bles”: “L’empresariat del turisme està 
satisfet, però aquesta situació no apor-
ta res de positiu ni per a les veïnes ni 
per a l’activitat econòmica de proximi-
tat”. Des de l’oposició, grups com ERC 
s’han afanyat a recriminar-li que el go-
vern no hagi aprofitat els dos anys 
d’aturada per aplicar mesures, com les 
limitacions a grups turístics –el ple va 
aprovar, al novembre, limitar-los a 15 
persones més el guia–, que impedissin 
tornar al mateix punt de partida.  

L’Associació de Veïns del Gòtic ja 
lamentava fa uns dies amb motiu de 
l’obertura de noves botigues de souve-
nirs al barri que l’ajuntament de la ciu-
tat “no hagi fet res” per intentar can-
viar el model econòmic de la zona i que 
hagi tornat a “fiar” la recuperació als 
grans esdeveniments.e

L’afluència de turistes ja recorda la del 2019 i l’ocupació hotelera arriba al 85%

BARCELONA

El taca-taca de les rodes de les male-
tes ja no és un so esporàdic a la Ram-
bla de Barcelona. L’artèria ha recupe-
rat la remor constant i les persones 
que hi treballen coincideixen que, si 
l’afluència de turistes d’aquesta Set-
mana Santa no és la mateixa que hi va 
haver el 2019 –abans de cap tanca-
ment pandèmic–, s’hi assembla molt. 
Al conjunt de la ciutat s’ha arribat a un 
85% d’ocupació hotelera, segons el 
Gremi d’Hotels de Barcelona, que as-
segura que s’han superat les expecta-
tives. I la Rambla torna a tenir vene-
dors de bastons de selfies que criden 
l’atenció dels visitants amb una mena 
de xiulet, i a estar plena de pissarres 
i tauletes aquí i allà oferint grans ger-
res de begudes de coloraines, tapes i 
paella. I han tornat, també, els preus 
d’abans del covid. 

Si durant l’època de restriccions al-
guns dels locals de la Rambla van ajus-
tar tarifes per fer-les més atractives als 
barcelonins, ara “han tornat els preus 
per a guiris”, admeten dos treballa-
dors des d’una terrassa de la part bai-
xa. Asseguren que el que ha empès els 
preus altre cop amunt no és només la 
tornada del turisme, que sí que és el 
factor clau, sinó també la pujada de 
preus dels productes, els subministra-
ments i la normalització dels lloguers 
–entre 30.000 i 40.000 euros mensu-
als–. “Quan veiem que qui s’asseu és 
autòcton, l’avisem dels preus”, diuen. 

El maig del 2020, aquest diari va 
comprovar que era possible pagar 
4 euros per una cervesa de mig litre a 
la Rambla, però ahir no en vam trobar 
per menys de 7,5, i el tallat, que llavors 
es podia consumir per menys de 2 eu-
ros a la terrassa, en algun lloc es pot 

BARCELONA
MARIA ORTEGA

Turistes a la Rambla de Barcelona durant les vacances de Setmana Santa. PERE VIRGILI

Un centre de FP al port formarà 345 alumnes en logística
grames de formació i inserció que fan 
nois i noies sense l’ESO i que ja tenen 
més de 16 anys– i diversos graus mit-
jans i superiors, com ara tècnic de ges-
tió administrativa, tècnic en activitats 
comercials amb perfil professional de 
logística, tècnic en comerç internacio-
nal o en sistemes informàtics en xarxa.  

L’oferta per al curs vinent serà d’11 
grups amb una ràtio de 30 alumnes 
(330 places) més un grup de 15 alum-
nes de PFI d’auxiliar de comercialit-
zació. D’aquestes 345 places, 165 són 
de nova creació i les 180 restants pro-
venen de l’Institut Joan Brossa, un 
centre de cicles especialitzats en ad-
ministració d’empreses i comerç. Per 
al curs 2023-24 hi haurà 15 grups. El 
conseller d’Educació, Josep Gonzà-

lez-Cambray, va reiterar ahir que el 
Govern garantirà que l’alumnat que 
acaba 4t d’ESO tingui plaça en la FP 
de la família que hagi sol·licitat.  

El president del Port, Damià Cal-
vet, va assegurar que “la formació és 
la millor manera per valorar tota la 
feina logística que es fa al port”, i el 
director de l’Institut, José Antonio 
Vázquez, va concloure que el centre 
suposarà un benefici “per a tots els 
joves estudiants, per a tot el profes-
sorat i, sobretot, per a tot el teixit 
productiu del port”. Una idea que el 
regidor d’Educació de Barcelona, 
Jordi Martí, va compartir: “Portar 
la formació al mateix lloc on està la 
feina genera més valor per a tots els 
estudiants”.eImatge del futur Institut de Logística. PORT DE BARCELONA

EDUCACIÓ

L’educació a través de la formació 
professional (FP) ha adquirit molt 
de pes en els últims anys i el Govern 
està decidit que aquesta sigui la le-
gislatura de la FP. El departament 
d’Educació, l’Ajuntament de Barce-
lona i el Port de Barcelona han unit 
forces per a la creació d’un nou cen-
tre de formació professional, l’Ins-
titut de Logística de Barcelona, que 
obrirà les portes el curs 2022-2023 
i serà el primer centre de FP de la 
ciutat especialitzat en logística. 

L’institut oferirà formació en set ci-
cles diferents, entre un PFI –els pro-

BARCELONA
GERARD MIRA

Kíiv serà la ciutat convidada a la Mercè
La capital d’Ucraïna, Kíiv, serà la ciutat 
convidada a les Festes de la Mercè del 
2023. “Convidem per primera vegada una 
ciutat que pateix la guerra, i ho fem amb 
l’esperança de la pau i l’esperit solidari de 
Barcelona”, va anunciar ahir el tinent 
d’alcalde de Cultura de Barcelona, Jordi 
Martí, a la comissió de Drets Socials, Cul-
tura i Esports. El consistori va aprovar 

per unanimitat una proposta del PP “per 
ajudar la ciutat i conèixer millor la seva 
cultura i els seus ciutadans”. Martí va as-
segurar que “feia dies” que l’Ajuntament 
s’ho plantejava i fins i tot s’havien tingut 
contactes amb el govern municipal ucra-
ïnès per treballar la invitació a la Mercè 
i “la constitució d’un veritable pont cul-
tural entre les dues ciutats i cultures”. 
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Comença la preinscripció del Batxillerat
2022-23 a Catalunya
La preinscripció del batxillerat per al curs 2022-23 a Catalunya arrenca aquest dimecres,
després de la d’educació infantil, primària i ESO. El procés serà completament telemàtic i el
termini per presentar les sol·licituds estarà obert fins al 26 d’abril. Segons el Departament
d’Educació, les preinscripcions que es presentin fora de termini perdran totes les prioritats.

Preinscripció telemàtica per al batxillerat 2022-23 a Catalunya

El procés de preinscripció per al batxillerat el curs 2022-23 a Catalunya es fa de forma
electrònica a través del web preinscripcio.gencat.cat. En cas que l’alumne sigui menor d’edat,
haurà de ser el pare, mare o tutor de l’estudiant qui s’hagi d’identificar per fer el tràmit.

A partir del 23 de maig ja es podrà fer seguiment de les sol·licituds i el 22 de juny es farà
pública l’assignació de places. Finalment, la matrícula es podrà formalitzar entre el 23 i el 29
de juny i del 5 al 7 de setembre, en el cas de la matriculació extraordinària.

Arrenca la preinscripció del grau mitjà

Aquest dimecres comença també el procés de preinscripció per als cicles formatius de grau
mitjà del curs 2022-23 per als alumnes que estiguin cursant l’ESO o altres ensenyaments
equivalents. El termini finalitzarà el 26 d’abril. En el cas dels alumnes sense continuïtat en
l’escolarització, podran fer la preinscripció del 17 al 23 de maig.

https://beteve.cat/societat/comenca-preinscripico-batxillerat-2022-2023-catalunya/
https://beteve.cat/societat/preinscripcio-batxillerat-2022-23-grau-superior-dates-pas-pas/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
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Els alumnes s''alliberen' de la mascareta
però una minoria prefereix mantenir-la
Els docents veuen clau retirar-la per a l'aprenentatge i la relació entre companys

La majoria d'alumnes de Primària i ESO van mostrar ahir alegria per poder 'alliberar-se' de
la mascareta a classe, després d'haver d'utilitzar-la obligatòriament des del setembre del
2020. Ahir van tornar a lluir somriures, encara que una minoria van preferir continuar
portant-la de moment. Els docents també hauran d'esperar fins avui.

La mascareta a les aules de Primària i ESO va deixar ahir de ser obligatòria per als alumnes.

Des del setembre del 2020 no es veien les cares a classe (al pati ja van poder treure-se-la el
mes de febrer passat) i la majoria ja tenien moltes ganes de tornar a la normalitat. No obstant,
alguns es van mostrar reticents a tornar a ensenyar la cara i prefereixen mantenir-la de moment,
ja sigui per inseguretat o per precaució. Aquesta situació es dona sobretot en alumnes dels
primers cursos de l’ESO i de sisè de Primària i ja ha estat batejada pels experts com la síndrome
de la cara buida.

Per exemple, a l’institut Manuel de Montsuar sobre el 10% van continuar utilitzant-la ahir i al
Josep Lladonosa, una mica menys del 50%, segons van xifrar els directors. “Necessiten uns dies
per aclimatar-se”, va apuntar el director d’aquest últim centre, Santi Pubill. Catalunya va avançar
un dia als centres educatius l’eliminació de l’obligatorietat d’utilitzar tapaboques als espais
interiors (vegeu la pàgina 4) i ahir mateix va publicar la resolució al Diari Oficial de la
Generalitat.

Els alumnes de Batxillerat i FP i els docents no estan inclosos en aquesta mesura fins avui,
decisió que van criticar els sindicats. Alguns professors també optaran per no treure-se-la per
ara, encara que apunten que ho faran en els pròxims dies. “Jo el primer dia em deixaré posada
la màscara”, va indicar Rosa Ribes, mestra del col·legi Camps Elisis de Lleida, i va destacar que
també seguiran amb la ventilació i el rentat de mans.

El director d’aquest centre, Jordi Porta, creu que el procés perquè tots acabin per treure-se-la es
prolongarà una o dos setmanes i veu “imprescindible” la seua retirada a nivell pedagògic. De fet,
el professorat va coincidir a subratllar la importància de la retirada dels tapaboques per aquesta
raó i per a la relació entre alumnes i amb els docents. Babi Romeu, directora i professora del
col·legi Pau Claris de la Seu d’Urgell, va remarcar que representa una millora en la
comunicació, que durant els últims dos anys “ha estat horrible”, informa C.Sans

.

Va considerar que evitarà que els alumnes hagin de repetir les coses “perquè els professors no
els entenem” i ajudarà la comunitat educativa a detectar els estats d’ànim. “Ara resultava molt
difícil veure si un alumne estava trist o alegre”, va concloure. A l’escola Maria-Mercè Marçal de
Tàrrega, els mestres consultats van destacar també que ja era hora de retirar les mascaretes a
les aules després de tant temps, informa Laia Pedrós

.Per la seua part, l’AFFaC (Associacions Federades de Família d’Alumnes de Catalunya) va

https://www.segre.com/noticies/lleida/2022/04/20/els_alumnes_alliberen_la_mascareta_pero_una_minoria_prefereix_mantenir_la_168305_1092.html


aplaudir la mesura, encara que creu que arriba tard.

La presidenta, Belén Tascón, també va opinar que el seu ús continuat durant gairebé dos cursos
ha pogut afectar l’aprenentatge de la lectoescriptura i tenir un fort impacte en la salut emocional,
la socialització i la comunicació dels alumnes.
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El govern espanyol va deci-
dir posar fi a l’obligació de
dur les mascaretes en inte-
riors en el Consell de Mi-
nistres celebrat ahir, di-
marts. L’executiu de Pe-
dro Sánchez va aprovar la
mesura just després de
Setmana Santa i entrarà
avui en vigor en publicar-
se al Butlletí Oficial de l’Es-
tat (BOE). Aquesta nor-
ma, però, assenyala en
quins casos continuarà
sent obligatòria.

Tal com ha explicat la
ministra de Sanitat, Caro-
lina Darias, en el transport
caldrà dur-la en avions,
trens, metro, autobusos i
altres transports públics,
però no serà obligatòria a
les andanes ni als accessos
a les estacions de trans-
port. Als centres i establi-
ments sanitaris –hospi-
tals, centres de salut o de
transfusió de sang, així
com en farmàcies– i als
centres sociosanitaris
–com són les residències

de gent gran quan es tracti
de treballadors i visi-
tants–. Els hospitals tenen
una excepció, i és que no
l’hauran de dur els pa-
cients ingressats quan es-
tiguin a la seva habitació. A
més, es recomana dur-la a

persones vulnerables i en
aglomeracions.

Pel que fa a les escoles,
la mascareta no caldrà
dur-la en cap cas. A Catalu-
nya ja no era obligatori
portar-la per als alumnes
fins a l’ESO des d’ahir. Da-

rias ha defensat la decisió
de retirar la mascareta per-
què el “context epidemiolò-
gic és favorable” amb indi-
cadors en “nivell de risc
baix”, una vacunació supe-
rior al 90% de la població i
pel fet que “la gravetat de la

malaltia ha baixat”. “És un
dia important en què conti-
nuem superant etapes”, ha
indicat. L’obligació de dur
mascareta en espais inte-
riors va entrar en vigor du-
rant la primera onada, el
maig del 2020. ■

Redacció
BARCELONA

a Les mascaretes deixen de ser obligatòries en interiors però es mantenen en transports, hospitals
i farmàcies a El Consell de Ministres ha posat fi a una normativa vigent des de feia gairebé dos anys

Adeu a l’obligació de les
mascaretes en interiors

El dia en què s’ha aixecat la
prohibició de la mascareta en
interiors, Catalunya ha assolit
el nombre més baix de pa-
cients a l’UCI des de l’inici de
la pandèmia amb un total de
37, rebaixant l’anterior xifra
més baixa, que estava en 40 i
datava del juliol del 2020. Ac-
tualment hi ha un total de
962 persones hospitalitza-
des. Des de l’inici de la pandè-
mia han mort 27.030 perso-
nes, 28 en l’última setmana.

La velocitat de transmis-
sió torna a baixar i se situa en
0,98, vint centenes menys
que dijous passat.

El transport públic serà un dels espais on caldrà continuar portant la mascareta ■ O. DURAN

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

Només 37
pacients a l’UCI
per covid-19

Els efectes del coronavirus

esprés de dos cursos
amb mascareta, el re-
torn a classe amb la cara
descoberta es va fer ahir

estrany per a molts. “Ha estat
una sensació molt rara”, admetia
la Júlia, estudiant de primer
d’ESO en un institut de Vilassar
de Mar. A la seva classe hi havia
nens que encara duien el tapabo-
ques i a la del costat encara hi ha-
via certs dubtes, segons relata la
Berta: “Jo me l’he tret perquè en
tenia moltes ganes, però les me-
ves amigues encara la duien pen-
jant de les orelles però abaixada, i
després d’una estona se l’han aca-
bat traient.” A Barcelona, estu-
diants com el Pau s’estimaven

D
més dur-la “perquè a classe hi ha
gent que no està vacunada i no
estic segur”, mentre que altres
senzillament creien en les indica-
cions dels seus pares.

La publicació, ahir mateix, al
DOGC de la resolució que avança-
va un dia la retirada de les masca-
retes a les aules va generar certs
dubtes en l’aplicació de la mesu-
ra. Els mestres en van quedar fi-
nalment exclosos, per bé que
molts no la van acabar duent, per
desconeixement o perquè consi-
deraven que no tenia sentit fer-
ho, tal com el govern considerava
que passava amb els alumnes. En
qualsevol cas, avui ja podran dei-
xar-la a casa i afegir-se a una me-
sura molt esperada. “Ja fa temps
que els l’haurien hagut de treu-

re”, reflexionava la Mireia, pro-
fessora a l’escola Londres de Bar-
celona, afegint-se al clam que fa
setmanes que fan els pedagogs.
La seva companya Mònica ho cor-
roborava, certificant que ense-
nyar anglès als nens amb la boca
tapada ha representat una difi-
cultat afegida: “L’aprenentatge
s’ha endarrerit molt més.” L’inici
del tercer trimestre, que encara
es presenta calent per les reivin-
dicacions del sector, va trencar
una llarga dinàmica i va perme-
tre gaudir dels somriures dels
companys, per bé que no tothom
els valora. “Els nens de la meva
classe són molt lletjos”, es queixa
la Martina, adolescent d’un cen-
tre concertat de l’Eixample Es-
querre. ■

Somriures i vacil·lacions a les aules

Xavi Aguilar
BARCELONA

AVANÇATS · Els alumnes d’escoles i instituts són els primers a prescindir de la mascareta, per bé que a
molts se’ls fa “estrany” DUBTES · N’hi ha que no se’n desempalleguen i els professors ho poden fer avui

Alumnes de cinquè llegint ahir sense
mascareta, a Vic ■ ACN

ECONOMIA

SOCIETAT

SOCIETAT

Damm triplica el
2021 els guanys
de l’any anterior

Ple en la Setmana
Medieval de
Montblanc

Dubtes sobre l’ús
de l’uniforme de
l’exèrcit en una fira

El grup Damm va guanyar
l’any passat 121 milions d’eu-
ros, que suposen un incre-
ment de gairebé el 200%
comparats amb el resultat del
2020, quan la cervesera cata-
lana va obtenir un benefici net
de 40,5 milions. Segons va
detallar ahir la companyia en
un comunicat, els resultats
mostren una recuperació dels
ingressos prepandèmia. De
fet, l’empresa va ingressar
l’any passat 1.488 milions, un
7,5% més que abans de la cri-
si sanitària gràcies a la nor-
malització de l’activitat de la
restauració i el turisme. La
producció de begudes i cerve-
ses va arribar als 19,3 milions
d’hectolitres, 1,2 milions més
que el 2020. ■ REDACCIÓ

El govern de la Paeria dona per
feta la participació de l’exèrcit
en el Formaocupa, el Saló de la
Formació i l’Ocupació, després
que un jutjat de Lleida ordenés
l’any passat a l’ens firal accep-
tar la participació de la institu-
ció militar en l’esdeveniment.
Es va recórrer contra la sen-
tència a l’Audiència de Lleida
però encara no han rebut cap
resposta. En aquest sentit, la
Paeria ha demanat a la justícia
que clarifiqui si els militars hi
han d’anar o no uniformats i
reclama que se segueixi el ma-
teix criteri que en la sentència
de l’Audiència de Girona que
permet a l’exèrcit ser a l’Expo-
jove però sense l’uniforme mili-
tar. ■ REDACCIÓ

La 35a edició de la Setmana
Medieval de Montblanc, que
se celebrarà des de demà fins
a l’1 de maig, recupera la nor-
malitat amb tots els actes tra-
dicionals, com són la repre-
sentació de la llegenda de
sant Jordi, els jocs medievals,
el Dracum Nocte o la mostra
d’oficis. La majoria es faran a
l’aire lliure i sense grans res-
triccions. Enguany, entre les
novetats destaca la cloenda
Dones de llegenda, una obra
dedicada a l’empoderament
de les dones. Fonts de l’Asso-
ciació Medieval també recal-
quen que ja s’han venut més
de 3.000 entrades. “Serà un
Sant Jordi de rècord absolut
de visitants”, sosté l’alcalde,
Josep Andreu. ■ REDACCIÓ
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COVID-19  u  EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA

n En una botiga d’una popular ca-
dena de fleques-cafeteries hi ha 
una desena de persones. Només 
dues d’elles porten mascareta: els 
dependents. La resta, els clients re-
partits entre la terrassa i l’interior, 
cap en porta. I a partir de dimecres, 
aquests dos empleats que conser-
ven aquest tros de tela –omnipre-
sent des de fa dos anys– desconei-
xen si han de continuar portant-lo. 
«Crec que hauríem de continuar 
amb mascareta, per aquí passa 
molta gent al llarg del dia», explica 
la dependenta. «Doncs jo n’estic 
fins al capdamunt, quan pugui me 
la trec», replica ell. De moment el 
gerent d’aquesta franquícia no s’ha 
decantat per cap de les dues pos-
tures. 

A l’altre costat del carrer, en una 
ferreteria, tampoc tenen clar qui-
na serà la normativa a partir de 
l’endemà i estan a expenses del 
que els diguin des de la gestoria. 
Que, al seu torn, està a expenses del 
redactat final que publiqui el But-
lletí Oficial de l’Estat (BOE). «Tre-
ballem de cara al públic i de mo-
ment seguirem com fins ara», ex-
plica el Joan, l’encarregat. El març 
del 2020 van posar una barra a la 
porta de la botiga i una mampara 
entre el dependent i el client, a qui 
li toca esperar i fer cua a l’exterior. 
I davant el dubte, seguiran igual. 
Fins quan? Aquí el Joan s’encon-
geix d’espatlles. 

La falta d’informació no és ex-
clusiva del petit comerç i fins i tot 
les grans empreses estan a l’expec-
tativa de la lletra petita del BOE. 
«[En l’àmbit laboral] amb caràcter 
general les mascaretes no seran 
obligatòries», afirmava ahir la mi-
nistra de Sanitat, Carolina Darias, 
en roda de premsa. No obstant, 
hauran de ser els serveis de pre-
venció de riscos laborals de cada 
companyia els qui hauran de deci-
dir –en cas que la llei no ho especi-
fiqui clarament– quan és obligatò-
ria en un centre de treball i quan 
no, va afegir Darias. 

En firmes com Seat impera la 
cautela i han acordat amb els re-
presentants dels seus 15.000 treba-
lladors mantenir la masacareta als 
llocs de treball i als espais tancats. 
No així als espais oberts, tot i que 
sempre que entre una persona i 
una altra hi hagi un mínim de dos 
metres de distància, si no continu-
arà sent obligatòria.  

Una altra decisió han pres des 
de Mercadona, on les mascaretes 
desapareixeran en molts casos. Als 
seus supermercats –amb 93.300 
empleats a tot Espanya–l’ús de la 
mascareta passarà a ser voluntari, 
és a dir, llevat que el caixer o la cai-
xera així ho decideixi no l’haurà 
d’utilitzar. El seu ús únicament 
serà perceptiu si l’empleat presen-
ta una patologia prèvia o mèdica-
ment sigui altament recomanable 

que es protegeixi per aquesta via, 
segons expliquen fonts de l’empre-
sa. 

Queixes de patronals i sindicats 

Les patronals i els sindicats, per la 
seva banda, han sigut fins ara cauts 
amb les directrius als seus associ-
ats i afiliats, al no poder sustentar 
els consells amb documentació ju-
rídica. «Demanarem un criteri tèc-
nic comú. Ens sembla irresponsa-
ble traslladar aquesta responsabi-
litat a les empreses. Els serveis de 
prevenció hi són per als riscos la-
borals, no per controlar la gripalit-
zació de la covid. La grip no la con-
trolaven», afirma el director de 
l’oficina de riscos laborals de Fo-
ment del Treball, César Sánchez. 
Des del Govern central han expli-
cat que actualitzaran les seves re-
comanacions per a les empreses, a 
expenses del detall d’aquestes re-
comanacions. 

A les comarques gironines hi ha 
moltes empreses que han optat per 
donar llibertat als treballadors. Se-
gons va explicar la gerent de la Fe-
deració d’Organitzacións Empre-
sarials de Girona (FOEG), Mireia 
Santamaria, moltes companyies 
han deixat que siguin els empleats 
els que trïin si volen seguir portant 
la mascareta o se la volen treure. 

«Hi ha treballadors grans, o que 
han patit alguna malaltia, o que te-
nenen por i que potser la volen se-
guir portant, i les empreses seguei-
xen les directrius de les adminis-
tracions de respectar-ho», apunta 
la gerent de l’entitat, que apunta 
també que hi ha firmes que s’han 
decantat per regular l’ús en segons 
quines àrees o quins treballadors, 
com ara en vestidors, o en aquells 
empleats que estan de cara al pú-
blic. «Moltes d’aquestes empreses, 
sobretot les que treballaven amb 
productes químics, sanitaris o in-
dustrials, ja utilitzaven mascaretes 
abans de la pandèmia, així que no 
hem notat una gran preocupació 
per la mesura en aquest sentit», va 
afirmar Santamaria.  

«Exigim directrius concretes al 
Govern central, perquè allà on tin-
guem delegats podrem aplicar la 
millor fórmula, però a les petites 
empreses on no la tinguem hi ha el 
risc que l’empresari decideixi uni-
lateralment. I no pot ser que els que 
es vulguin estalviar el cost de repar-
tir mascaretes apliquin aquest cri-
teri i no el sanitari», declara la se-
cretària de política sindical de la 
UGT de Catalunya, Núria Gilgado. 
«Si des de l’Administració no es 
concreta més, entrarem en un pe-
ríode d’incertesa, tot i que no de 
conflicte. Almenys no generalitzat. 
Les empreses han de saber gestio-
nar molt bé la informació, les ins-
truccions, i ser molt transparents», 
afegeix la responsable de salut la-
boral de CCOO de Catalunya, Mò-
nica Pérez.

Les empreses exigeixen 
directrius clares per 
retirar les mascaretes

G.UBIETO/F.BENEJAM. GIRONA/BARCELONA

u «Ens sembla irresponsable traslladar aquesta responsabilitat a les 
companyies», denúncia la patronal catalana Foment del Treball   

Els alumnes de l’escola Pla de Girona, ahir en la tornada a les aules sense mascareta. ANIOL RESCLOSA

n Després de les vacances de Na-
dal, els alumnes tornaven a les 
aules sota un cordó de vigilància 
epidemiològica inflexible que, 
amb un termòmetre en ma i un 
pot de gel hidroalcohòlic a l’altra, 
donaven la benvinguda als alum-
nes que no s’havien hagut de con-
finar. Només tres mesos després, 
ahir les escoles es van tornar a 
omplir amb una fisonomia total-
ment revertida. 

«Aquí volem somriures, no 
mascaretes». Un cartell amb 
aquesta declaració d’intencions 
estampada recordava als alum-
nes de l’escola Pla de Girona que 
la mascareta havia passat a la his-

tòria (tot i que els recordatoris so-
braven perquè la fita era un dels 
principals al·licients de la torna-
da a l’activitat acadèmica). Així, 
els alumnes redescobrien els 
seus companys de classe que, tot 
i que continuaven sent els de 
sempre, s’havien acostumat a 
veure’n només els ulls. «Ja no 
me’n recordava de quina cara fe-
ien els nens de la meva classe», 
confessava un alumne de 6è de 
Primària. I és que en dos anys els 
alumnes, admet la seva mestra, 
han «canviat molt». 

La il·lusió, ara sí, es desprenia 
pels seus somriures. «És un dia 
molt especial, per fi ens podem 
treure la mascareta, ja no la su-
portava més», sentenciava un al-
tre alumne. I els més observa-
dors, fins i tot, celebraven la me-
sura perquè els permet endevi-
nar les emocions dels companys. 
«Ens beneficia, ara podem saber 
si els altres nens estan contents o 
tristos». Però si cobrir-se la boca 

va comportar un procés d’adap-
tació, destapar-se-la també ho re-
querirà. I és que, tot i l’alegria de 
tornar a l’aparença del que haví-
em conegut com a normalitat, se 
sentien «estranys». «Sento que 
em falta alguna cosa, em noto 
una mica desprotegit», relatava 
un alumne. De fet, n’hi ha que no 
es van atrevir a fer el pas. «Hi ha 
nens que han volgut mantenir la 
mascareta, cadascú ha escollit la 
seva opció», va assenyalar el di-
rector del col·legi Maristes de Gi-
rona, Xavier Garcia. Segons la di-
rectora de l’escola del Pla, Lluïsa 
Garriga, els nens «han estat més 
conscients de les mesures de se-
guretat que els adults». 

Avui serà el torn els estudiants 
de Batxillerat i el personal docent, 
que s’afegiran a la normativa 
aprovada pel Govern espanyol, 
que aixeca la restricció en espais 
interiors. Però prefereixen ser 
cauts. «Estem esperant la norma-
tiva definitiva», va afirmar Garcia.

«Ja no me’n recordava de quina cara 
feien els nens de la meva classe»

Avui serà el torn de 
Batxillerat i el personal 
docent, que s’afegiran a 
la normativa de l’Estat

MERITXELL COMAS. GIRONA
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Els alumnes lleidatans tornen a 
classe sense mascareta: “Era un 
neguit portar-la durant tot el dia”
Els equips directius es mostren satisfets i asseguren que entre
el 80% i el 90% de les nenes i nens se la van treure el primer dia
El tercer trimestre a les 
escoles lleidatanes, i d’arreu 
de Catalunya, va començar 
ahir amb una novetat 
important: la mascareta ha 
deixat de ser obligatòria a 
l’interior de les aules.

Lleida
A. SÁNCHEZ

El Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC) va publicar la resolució 
que fa oficial aquesta mesura, 
avançant-se així a la decisió d’Es-
panya, que entrarà en vigor avui 
(més informació pàg 4). El direc-
tor de l’Institut Manuel de Mont-
suar, Ramon Oscar Torrelles, va 
assenyalar que el 90% dels alum-
nes va optar per no posar-se-la. 
“Hem tingut nenes i nens que no 
se l’han tret per por o perquè ja 
estan acostumats i ara els fa una 
mica de cosa”, va explicar Torre-
lles a LA MAÑANA.

La sensació entre els equips 
directius és que la retirada de la 
mascareta permetrà retornar a la 
normalitat i, a la vegada, aconse-
guir més proximitat entre l’alum-
ne i el professor. Montse Palau, 
directora del Col·legi Sagrada 
Família, va explicar que els alum-
nes ho han rebut de manera po-
sitiva i va afegir que el centre ha 
ofert a les famílies la possibilitat 
de decidir si volen que el seu fill 
continuï portant la mascareta a 
l’aula, “sense cap problema i res-
pectant-ho”. Des de l’Institut Joan 
Oró van apuntar que aproxima-
dament el 20% dels alumnes va 
continuar ahir amb la mascareta, 
mentre que el 80% restant se la 
va treure, “sobretot a les últimes 
hores del dia”. 

Torrelles va opinar que portar 
el tapaboques tot el dia era un 
“neguit” i va considerar que és 
un “avenç, més ara que estem 
en una millor situació”. Pel que 
fa a la resta de mesures que han 
aplicat els centres per contenir 
la propagació del virus (ventila-
ció i gel hidroalcohòlic) s’estan 
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mantenint, segons Palau. La de-
cisió de la Generalitat, però, no 
va acontentar tothom. El sindicat 
USTEC-STEs va considerar “ver-
gonyós” que les instruccions so-
bre la retirada de les mascaretes 
en interiors als centres educatius 
arribin “un dia abans”. 

La seva portaveu, Iolanda Se-
gura, va opinar que és “absurd” 
avançar-ho només en algunes 
etapes. En aquest sentit, cal 

apuntar que ahir només afectava 
els alumnes de primària i secun-
dària, mentre que la resta no se la 
poden treure fins avui.

Per una altra banda, la porta-
veu parlamentària del PSC, Alícia 
Romero, va expressar la seva “de-
cepció” amb el conseller de Salut, 
Josep Maria Argimon, i va dir que 
la decisió del Govern de la Gene-
ralitat, que va titllar d’”unilateral”, 
ha generat “incertesa”.

FOTO: Tony Alcántara / Una aula de l’Institut Manuel de Montsuar, amb alumnes sense mascareta i d’altres que van preferir continuar amb ella

FOTO: LM / Nenes i nens de l’escola Vedruna de Balaguer, ahir a classe

“Hi ha alumnes que no se l’han 
tret per por i perquè ara els 

fa una mica de cosa”, va dir el 
director del Manuel de Montsuar
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Els alumnes catalans tornen 
als centres escolars sense que 
la mascareta sigui obligatòria
Salut havia de publicar aquesta matinada al DOGC 
la resolució per flexibilitzar-ne l’ús avui mateix
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.

Barcelona
AGÈNCIES
L’últim dia de classe abans de Set-
mana Santa, els consellers Josep 
Gonzàlez-Cambray i Josep Maria 
Argimon van enviar una carta a 
tots els centres educatius cata-
lans per anunciar-los que la me-
sura, tot i el decret espanyol, en-
traria en vigor abans a les escoles 
catalanes. Salut havia de publicar 
al DOGC aquesta passada matina-
da la resolució per flexibilitzar l’ús 
de les mascaretes entre els alum-

nes de primària i secundària.
A partir de dimecres, la mas-

careta deixarà de ser obligatòria 

als espais interiors a tot l’Estat, 
amb l’excepció dels transport pú-
blics, els centres sanitaris i les far-
màcies. Els serveis de prevenció 
de salut laboral de les empreses 
també poden determinar-ne l’ús 
obligatori als seus recintes tan-
cats.

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 aglo-
meracions. 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 recor-
dar que mai han descartat que 
s’hagin de fer passes enrere i per 

això podria ser que en algun mo-
ment tornés a ser obligatori por-
tar 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 gene-
ral. 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 decre-
tar 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 obli-
gatòria en exteriors quan no hi 
havia aglomeracions, però la si-
sena onada a finals del 2021 la 
va tornar a imposar fins al febrer 
d’aquest 2022.

FOTO: ACN / Alumnes arribant al centre escolar amb la mascareta

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’in-
seguretat 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 entre-
vista amb Efe la directora de la 
Fundació Noves Claus Educati-
ves i Màster en Orientació Fa-
miliar de la Universitat Interna-
cional de La Rioja (UNIR), María 
Campo Martínez, que analitza 
l’impacte que treure’s la màs-
cara “està suposant a l’auto-
estima” dels més joves” i com 
abordar-ho per professionals i 
pares.

La “síndrome de la cara bui-
da” 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 peda-
gogs “apreciem una por als 
adolescents i més joves a reti-
rar-la de les seves cares”, expli-
ca aquesta especialista des de 
la seva experiència.

Van començar sent obligatòries 
només en el transport públic i ara 
serà un dels pocs llocs on roman-
guin: les mascaretes, escut visi-
ble contra el Covid i objecte, o un 
d’ells, de la discòrdia a la pandè-
mia, estan a punt de desaparèixer 
de la majoria dels interiors.

Avui, el Consell de Ministres 
aprovarà un reial decret que eli-
minarà, 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.

Fora d’això, les autoritats sani-
tàries establiran una sèrie d’usos 
recomanats que no formaran part 

del decret, tal com va avançar fa 
unes quantes setmanes la minis-
tra de Sanitat, Carolina Darias.

Quirúrgiques, higièniques, 
FFP1, FFP2 i FPP3, un sol ús o re-
utilitzables, rentables, llises, es-
tampades, 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 

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

El 21 de maig 
de 2020 es van 
fer obligatòries

principi: l’escassetat mundial a 
les albures de la pandèmia van 
empènyer Sanitat a descartar la 
seva obligatorietat i només reco-
manar-les en comptats casos per 
a persones malaltes, amb símp-
tomes o sospitoses d’estar conta-
giades.

“No cal entre població sana”, 
repetia el doctor Fernando Simón 
el març del 2020 a les seves apa-
ricions diàries en roda de prem-

sa; 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 Sa-
nitat, 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 pri-
mera, l’Executiu les va imposar al 
transport públic, i el 21 de maig al 
carrer i en espais tancats.

La metròpoli oriental xinesa de 
Xangai va anunciar ahir les seves 
tres primeres morts per Covid 
des que va començar el confina-
ment el 28 de març passat per 

tallar la pitjor onada de contagis 
des que va començar la pandè-
mia. Les víctimes són persones 
d’entre 89 i 91 anys amb “pro-
blemes de salut subjacents”.

Xangai anuncia les primeres 
morts des del confinament

FOTO: Alex Plavevski (EFE) / Controls als carrers de Xangai
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E. ARMORA / J. MARTÍNEZ 
BARCELONA 

Emoción entre los niños y opiniones en-
contradas de las familias en el primer 
día de retirada de las mascarillas en las 
escuelas catalanas, medida con la que 
el Gobierno autonómico se adelantaba 
un día a la retirada de la prenda en Es-
paña. Abriéndose paso en la cola de en-
trada al colegio, con la mascarilla guar-
dada en el bolsillo de la mochila, María, 
de 9 años, lanza un beso a sus padres 
que la despiden sin cubrebocas. 

Custodiando la entrada, las dos pro-
fesoras que durante la pandemia han 
dispensado gel y tomado la temperatu-
ra religiosamente a todos los alumnos 
de la escuela Auró del Ensanche barce-
lonés, siguen con el hidroalcohólico y 
las mascarillas puestas, aunque sonríen 
a los niños en este día tan especial que 

no solo marca la vuelta a las clases tras 
la Semana Santa, sino el fin de una dura 
etapa de restricciones por el Covid.  

«Ya era hora de que las retiraran. Ha 
sido una buena idea que sea en este pri-
mer día tras las vacaciones. No tenía 
ningún sentido hacerlo el segundo», 
precisa a este diario Mariona, madre 
de Clara, alumna de 2º de Primaria. 
Considera que, tal como señalan los 
pediatras, las mascarillas no han sido 
un factor clave en la prevención de los 
contagios en las primeras etapas edu-
cativas. «Mi hijo Unai, en Infantil, no 
la ha llevado ningún día y no he visto 
que la incidencia haya sido mayor a la 
de la de Primaria, donde sí era obliga-
toria», señala. Pepa, madre de Lola, 
opina igual. «No nos engañemos: la 
llevaban en clase pero no siempre bien 
puesta». Isabel, madre de Biel y Que-
ralt, se muestra cauta. «Mis hijos han 
llevado la mascarilla en la mochila 
por si la necesitan. Hubiera espera-
do 15 días más». Misma realidad que 
en la escuela La Llacuna de Poblenou, 
donde una madre se emociona al ver 
«cómo se reencuentran con una rea-
lidad que tenían casi olvidada». 

«Mis hijos la llevaban en la 
mochila por si la necesitaban, 
hubiera esperado unos días»

∑ Cataluña se adelantó 
ayer en los colegios a 
la entrada en vigor 
del decreto 

que ser proporcionales al riesgo que 
se quiere evitar» y a los empleados 
«debe informárseles de las razones 
que justifican la medida de utilizar 
la mascarilla», añade.  

 

¿Me pueden amonestar 
por utilizarla si mi 
empresa no la exige? 

Salvo algunos supuestos extraordina-
rios, utilizar la mascarilla no tendrá 
ninguna repercusión sobre el traba-
jador aunque su empresa haya deci-
dido que no se exigirá; es decir, los tra-
bajadores la pueden llevar en todos 
los casos por decisión propia. Pero 
para esclarecer la situación, el aboga-
do Zumalacárregui imagina una anéc-
dota en la que sí que se puede exigir 
la retirada de esta prenda protectora: 
en el rodaje de una película, la empre-
sa obliga a desprenderse de la masca-
rilla a Antonio Banderas. Él esgrime 
que es paciente de riesgo, u otro em-
pleado que tiene asma, pero le obligan 
a despojarse de ella para rodar la pe-
lícula. En este escenario sí que está 
obligado a quitársela. 

Pero sin llegar a casos tan extremos, 
un empleado que trabaja de cara al pú-
blico, por ejemplo, «si quiere seguir lle-
vándola puede desobedecer la orden 
de la empresa porque atente contra su 
dignidad, por un riesgo evidente, por-
que vulnere sus derechos fundamen-
tales o porque la considere abusiva o 
que perjudica sus intereses, pero tam-

bién tendrá que justificarlo para que 
no se le sancione», añade  Sergio He-
rrero, abogado laboralista de Legálitas. 

 

¿Qué puede alegar cada 
negocio para exigirla? 

Según los abogados laboralistas con-
sultados, las casuística que pueden 
establecer las empresas son muy di-
ferentes. Por ejemplo, hay algunas 
que han decidido que sea el cliente el 
que «imponga su criterio» y si se sien-
ten más cómodos hablando con el in-
terlocutor de tú a tú sin el protector, 
se la quiten; y la situación opuesta. 
Del mismo modo, muchos estableci-
mientos de hostelería han decidido 
hacer lo mismo en el interior del lo-
cal, frente a la terraza, donde no se 
puede obligar al camarero a llevarla 
o quitarla. 

Este criterio «libre» o imposición 
del cliente no le parece, a priori, fácil 
de justificar a Herrero. La decisión que 
tome cada empresa deberá estar fun-
damentada siempre «en razones de  
seguridad pública o prevención de ries-
gos laborales», y es muy difícil que el 
cliente pueda tener la última palabra 
en relación a un trabajador. La razón 
que alega este abogado especializado 
en temas laborales que aunque sea 
una restricción mínima de derechos, 
«también imponer el uso de la masca-
rilla supone una merma en el derecho 
al desarrollo personal del trabajador, 
así que no es lógico que sea el cliente 
quien decida sobre esos derechos». 

¿Qué hacer hasta que 
cada empresa decida? 

Lo cierto es que las empresas se han 
esperado hasta que se publique el tex-
to definitivo en el BOE para tomar una 
decisión relativa al uso de la mascari-
lla en sus instalaciones. Los primeros 
días hasta que los servicios de riesgos 
laborales de cada entidad elaboren su 
informe se dejará en manos de la res-
ponsabilidad individual de aquellos 
que no sean trabajadores sociosani-
tarios la utilización del cubrebocas. 
«Habríamos ganado bastante si en el 
decreto se hubiesen fijado algunas di-
rectrices», argumenta Carlos Torres, 
catedrático de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad de Valencia. 

 

¿Pueden exigírmela en 
un comercio o teatro? 

Bajo ningún concepto. «La empresa 
puede establecer requisitos para sus 
trabajadores pero no para sus clien-
tes», explica Torres. Torres recuerda 
que aunque el tendero pueda pensar 
que un cliente que viene sin mascari-
lla es fuente potencial de contagio, «el 
Gobierno ya dice que no», y no se le pue-
de exigir que adopte ninguna medida. 
Tampoco bajo el derecho de admisión, 
que debe estar fundamentado en algún 
motivo, como embriaguez o alboroto. 
Sin embargo, alguien que se presenta 
en una tienda sin mascarilla «requie-
re de sus servicios de una manera per-
fectamente legal», dice el catedrático.  

¿Cómo se medirá si hay 
un riesgo específico? 

El abogado Sergio Herrero cree que el 
Ministerio de Sanidad retocará la ley 
vigente hoy, que es la 2/2021 de 29 de 
marzo, por la que la empresa te debe 
facilitar un equipo de protección (se 
entiende, la mascarilla) si hay un ries-
go específico. Ahora, cada servicio de 
prevención valorará ese riesgo espe-
cífico, y en su opinión, no sería muy  
lógico que una empresa tome una de-
cisión para su sede en Sevilla y otra 
para su sede en Madrid. «El criterio 
no tiene que ser discriminatorio, y el 
Covid, con este cambio de fase, pasa a 
ser una enfermedad común».  

 

¿Y los funcionarios?  
En las administraciones públicas aún 
no hay un criterio general adoptado, 
salvo para espacios como hospitales o 
residencias de ancianos públicas que 
contempla el decreto. Los sindicatos, 
como CC.OO., abogan por proteger a los 
empleados, aunque siempre obedecien-
do a «razones sanitarias y no estéticas; 
por salud», dicen desde el área de Sa-
lud Laboral.  
Por su parte, la central sindical CSIF se 
queja de que los términos escogidos 
por la ministra de «uso responsable» 
son muy genéricos, generan indefini-
ción y pueden dar lugar a conflictos en-
tre administraciones, por lo que espe-
ran a conocer el detalle del real decre-
to que se publique en el BOE.
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Recollida de mascaretes usades a les escoles i als
establiments sanitaris

Recollida de mascaretes usades a les escoles i als establiments
sanitaris

20/04/2022 Medi Ambient - Jordi Rodríguez

Amb 20 mascaretes quirúrgiques es pot fer un got reciclable. (Foto: freepik.es).

Les escoles de Palamós fan avui una recollida de mascaretes usades, en el marc de la campanya que impulsa
l'Àrea de Medi Ambient municipal per tal de reciclar-les i convertir-les en gots de plàstic. En tots els centres
escolars es podran dipositar les mascaretes usades. Per cada vint unitats es pot fabricar un got.

En paral·lel, i dins la mateixa campanya, des d'aquesta setmana Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà
habilita punts de recollida de mascaretes quirúrgiques usades, a l'hospital de Palamós, l'edifici Fleming i el
sociosanitari Palamós Gent Gran. 
 L'objectiu d'aquesta iniciativa és poder conscienciar la ciutadania per evitar que les mascaretes es llencin i es
produeixi un efecte contaminant. Alhora també es redueix el volum d'aquest tipus de deixalla que acaba arribant
a l'abocador, aconseguint donar una nova vida a la mascareta.
 Les mascaretes quirúrgiques estan fabricades amb materials plàstics que triguen dècades a degradar-se.
Durant el procés de degradació es produeixen microplàstics, que si es troben a la natura són fàcilment
incorporats a la cadena alimentària. Per això es vol recollir el màxim nombre de mascaretes, que posteriorment
es reciclaran, i es preveu poder fabricar gots ecològics reutilitzables, que personalitzats per a Palamós

https://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1500016070/recollida-de-mascaretes-usades-a-les-escoles-i-als-establiments-sanitaris/1


s'incorporaran com a material de marxandatge turístic del municipi.
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forma part de la seu de l’Escola
Europea-Intermodal Trans-
port, que el port cedirà i condi-
cionarà, i uns locals del World
Trade Center de 950 m2 en rè-
gim de lloguer. No obstant ai-
xò, la seu definitiva de l’Insti-
tut de Logística es traslladarà
el 2025 alsmagatzems delmoll
de Sant Bertran, on el port té
previst concentrar la seva acti-
vitat de caràcter formatiu.
El Departament d’Educació

segueix així la línia de treball
consistent a singularitzar cen-
tres educatius per àmbits pro-
fessionals, una experiència ini-
ciada amb la creació de l’Insti-
tut Bonanova en el Parc Salut
Mar, l’Institut Tecnològic de

Barcelona, l’Institut de l’Es-
port o l’Institut dels Aliments a
Mercabarna.
El nou equipament disposa-

rà de 3.760 m2 en què s’habili-
taran 12 aules polivalents, 14
aules tècniques, dues aules es-
pecífiques i un laboratori in-
formàtic, a més de diversos es-
pais comuns. El condiciona-
ment dels espais educatius va a
càrrec del port de Barcelona i
la dotació del material i la for-
mació serà finançada pel Con-
sorci d’Educació de Barcelona,
format per l’Ajuntament i la
Generalitat.
Al port de Barcelona, el fet

d’acollir l’Institut de Logística
li permetrà connectar aquest
centre docent amb les empre-
ses del sector que operen a les
seves instal·lacions. Així, els
alumnes tindran l’oportunitat
de fer pràctiques en aquestes
companyies i les empreses
disposaran de nous professio-
nals que podran acabar de pre-
parar per incorporar-los al
món laboral.
Fa temps que la institució

que presideixDamiàCalvet re-
força la seva condició de hub
formatiu en especialitats vin-
culades a les professions del
mar. L’Institut de Logística
complementarà la proposta
que ja estan oferint altres
centres ubicats a la zona portu-
ària, com ara l’Institut de
Nàutica de Barcelona, centrat
en els esports nàutics i la in-
dústria de reparació de vai-
xells, la Facultat de Nàutica de
la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), lamés antiga
d’Espanya en la seva especia-
litat, o l’Escola Europea-Inter-
modal Transport, dedicada a la
formació de professionals de
l’àmbit del transport i la
logística.c

El port acollirà
l’Institut de Logística
El centre de formació
professional obrirà
portes el pròxim
curs en un
espai provisional

RAMON SUÑÉ
Barcelona

El port de Barcelona continua
omplint-se d’activitat i ampli-
ant el seu camp d’acció. El prò-
xim a aterrar a les instal·laci-
onsportuàries serà l’Institut de
LogísticadeBarcelona, un cen-
tre que encaixarà al nou hub
formatiu que el port vol desen-
volupar al moll de Sant Ber-
tran. L’institut oferirà un ense-
nyament molt especialitzat a
un perfil emergent de professi-
onals molt demandat, amb bo-
nes perspectives de futur i que
en l’actualitat no és fàcil de tro-
bar per a les empreses del sec-

tor de la logística.
El conseller d’Educació, Jo-

sep Gonzàlez-Cambray; el re-
gidor d’Educació de l’Ajunta-
ment de Barcelona, Pau Gon-
zàlez; i el president del port,
Damià Calvet, van presentar
ahir l’institut, que obrirà por-
tes el pròxim curs i que s’ins-
tal·larà provisionalment en du-
es ubicacions: l’Aula dels Es-
tels, un espai de 450 m2 que

El 2025 està previst
traslladar l’activitat
al ‘hub’ formatiu que
el port està creant al
moll de Sant Bertran

Vista del port de Barcelona des d’una de les futures aules de l’Institut de Logística
MANÉESPINOSA

Unaoferta
formativa

molt completa

n L’oferta de places per
al pròxim curs (2022-
2023) de l’Institut de
Logística serà d’11
grups amb una ràtio de
30 alumnes (330 places)
i un grup de 15 alumnes
d’auxiliar de comercia-
lització de productes i
logística. D’aquestes
345 places, 165 són de
nova oferta i les 180
restants procedeixen
de l’institut Joan Bros-
sa. El curs 2023-2024
l’oferta es completarà
fins a assolir un total
de 15 grups. Al nou
institut serà possible
cursar els estudis
per a més de mitja dot-
zena de titulacions di-
ferents.

BARCELONA Turisme de Bar-
celona gestionarà en nom de
la ciutat, i després de reunir-
se amb els representants del
consolat d’Ucraïna, una Fami-
ly Card especial per a les fa-
mílies refugiades. El passi
serà vàlid per a adults i nens
durant un any i servirà per
entrar als monuments que
col·laboren en aquesta acció

Barcelona obre els
monuments a les
famílies ucraïneses

solidària. Amb un univers
previsible de 10.000 perso-
nes, el consorci ha programat
una tirada inicial de targetes
amb una operativa que pre-
veu editar-ne de noves fins
que sigui necessari. A més,
s’estan preparant rutes per la
ciutat en ucraïnès. D’altra
banda, Turisme de Barcelona
també dedicarà els fons re-
captats amb la campanya de
la rosa solidària de Sant Jordi
a les accions que l’Acnur està
impulsant sobre el terrany a
Ucraïna. / Redacció

BARCELONA El regidor
d’Emergència Climàtica de
Barcelona, Eloi Badia, va de-
fensar ahir que la incinerado-
ra de residus de Sant Adrià de
Besòs no suposa perill per a la
salut dels veïns. A la comissió
d’Ecologia de l’Ajuntament,
Badia va admetre que ha rebut
la denúncia de la Fiscalia de

Eloi Badia nega
el perill de
la incineradora

MediAmbient contra ell, com
a president de l’empresa pú-
blica Tersa, i el cap explotació
de la planta, però va assenya-
lar que es tracta d’“una qües-
tió clarament tècnica” per
determinar si l’algoritme de la
temperatura era el correcte o
no. El fiscal els acusa d’un
delicte contra els recursos
naturals i elmedi ambient
perquè, entre el 2015 i el 2019,
hi hauria hagut l’emissió de
contaminants per sobre del
nivell permès. / Redacció

VeïnsdelBesòsprotestendavantdel’AjuntamentdeBarcelona
LV

Màxima protecció
per a les Casetes de
la platja de Garraf

SITGES LaGeneralitat ha de-
clarat bé cultural d’interès
nacional el singular conjunt
de les Casetes de la platja de
Garraf. Aquesta és lamàxima
protecció patrimonial que
concedeix el Govern català,
que s’afegeix a la que ja tenia
de l’Ajuntament de Sitges. En
un any imig s’ha completat un

tràmit que es va iniciar el 15
d’octubre del 2020, quan la
direcció general del Patrimoni
Cultural de laGeneralitat va
emetre un informe favorable a
la incoació de l’expedient de
declaració de bé cultural d’in-
terès nacional a favor del con-
junt de 33 construccions. Les
casetes són el testimoni d’una
època (anys trenta del segle
XX) en què un primer turisme
s’acostava a la natura, de
manera harmònica amb l’en-
torn. /RamonFrancàs

Les casetes típiques de la platja de Garraf
LV
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¿Cómo queda el curriculum de Religión en
la LOMLOE?
La nueva Ley de Educación, la llamada LOMLOE, ha obligado a elaborar un nuevo curriculum –
un nuevo plan de estudios– para todas las asignaturas, incluida la de Religión, en todas las
etapas educativas. Después de muchos meses de trabajo que ha implicado a la Conferencia
Episcopal Española (CEE) y a multitud de especialistas, ¿qué novedades va a contener la
enseñanza de la Religión en la escuela a partir del próximo curso?

Para exponer los puntos principales de esta reforma pedagógica, la Fundación Edelvives está
organizando un evento online para el martes 26 de abril, de 18 a 19 h., bajo el título
‘#LaClasedeReliCuenta. Lo que necesitas saber del nuevo curriculum’.

Está dirigido a los profesores de Religión de toda España, para que estén preparados cuando
la LOMLOE se implante, el próximo mes de septiembre.

Expertos y temas de diálogo

Raquel Pérez Sanjuan, directora del secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación
y Cultura de la CEE, es una de las personas que más directamente han participado en la
elaboración del nuevo curriculum de Religión y abrirá el encuentro exponiendo las novedades
en la asignatura.

A continuación, Javier Valle López, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, abordará
las competencias clave; Carmen Pellicer, presidenta de la Fundación Trilema, hablará de la
“pedagogía narrativa”; Isabel Gómez Villalba, profesora de Religión y escritora, se detendrá en
las situaciones de aprendizaje y la propuesta aprendizaje-servicio; el también profesor de
Religión y autor Sergio Calleja desgranará cómo serán las evaluaciones y programaciones (y
asegura: “Nunca ha sido tan fácil”); y el profesor Antonio Alonso Amez explicará la situación
del ámbito digital.

Antonio Fernández, responsable del área de Creación Editorial de la Fundación Edelvives,
cerrará el evento detallando próximas acciones de la campaña #LaClasedeReliCuenta.
También presentará FanFest, el nuevo proyecto de Edelvives para Primaria, Secundaria y
Bachillerato.

Los sucesivos diálogos estarán moderado por la periodista M.ª Ángeles Fernández y contarán
con la animación de Luis Guitarra.

Clic aquí para asistir al evento

Campaña #LaClaseDeReliCuenta

Este encuentro se enmarca en la campaña #LaClaseDeReliCuenta, que Fundación
Edelvives ha puesto en marcha para apoyar y acompañar al profesorado de Religión y las
delegaciones diocesanas de Enseñanza.

https://www.religiondigital.org/educacion/nuevo-curriculum-Religion-LOMLOE-ley-celaa-profesores-fundacion-edelvives-evento-online_0_2442955689.html
https://www.fundacionedelvives.org/es/Eventos/d/laclasederelicuenta-lo-que-necesitas-saber-del-nuevo-curriculum
https://www.fundacionedelvives.org/es/Eventos/d/laclasederelicuenta-lo-que-necesitas-saber-del-nuevo-curriculum


Es, también, una acción de concienciación sobre la importancia de una asignatura que, por
más que en la LOMLOE vaya a perder horas lectivas, sigue siendo capital en la formación
integral de los niños.

Según las últimas cifras facilitadas por la CEE, más de tres millones de alumnos cursan la
enseñanza de Religión en España. “Se trata de cifras significativas –valoran– que hay que
considerar en el marco de una sociedad diversa de creciente pluralidad cultural y religiosa”.

Boletín gratuito de Religión Digital
QUIERO SUSCRIBIRME

https://www.religiondigital.org/educacion/Minimo-historico-Religion-Espana-alumnado_0_2439056087.html
https://www.religiondigital.org/boletin/
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La nova llei d’FP crearà més competència entre els centres - El Diari de
l'Educació

https://diarieducacio.cat/la-nova-llei-dfp-creara-mes-competencia-entre-els-centres/


Alumnes accedint a l’Institut Bonanova | Foto: Institut Bonanova

Aquesta informació és indispensable, juntament amb la de les diferents fires d’FP que es desenvolupen al llarg i ample del país, per fer-se un llistat dels
centres educatius per quan comenci el període de preinscripció de cada cicle. Amb la nova llei d’FP tenim els de grau bàsic, grau mitjà, grau superior,
cursos d’especialització, programes de formació i inserció (PFI) i els itineraris formatius específics (IFE).

L’FP, gràcies a la seva alta ocupabilitat i la gran inserció laboral dels seus cicles, està guanyant any rere any més alumnat. Atès que és molt difícil de
preveure quantes persones s’hi volen preinscriure, hauríem de considerar una part de la població que està interessada a cursar formació professional sense
provenir de la continuïtat de l’ESO.

Alguns exemples: un col·lectiu seria el format per aquelles persones que van abandonar els estudis prematurament i que volen tornar a reprendre’ls. Un
altre seria el de les persones que vulguin qualificar-se o requalificar-se amb edats compreses entre els setze anys fins als 65.

Això implica un canvi de paradigma. L’oferta no ha d’estar pensada únicament i exclusiva en la continuïtat educativa (50% de les places), sinó en tot el
conjunt: persones desocupades, persones que volen una nova oportunitat i persones que es vulguin requalificar professionalment. Per tant, si no hi ha
prospecció podem trobar-nos amb un dèficit de places permanent. En una recent roda de premsa per presentar l’oferta formativa del curs vinent, el
Departament d’Educació ha anunciat un increment d’unes 7.600 places més respecte al curs passat, un 5% de l’augment de l’oferta total d’enguany, però
ho ha fet sense abans haver realitzat una prospecció i una planificació de l’oferta educativa d’FP.

L’oferta de places d’FP no ha d’estar pensada únicament en la continuïtat educativa, sinó també en les persones desocupades, les que volen
una nova oportunitat o les que es volen requalificar professionalment

Enguany, el 19 d’abril s‘han publicitat el nombre de places de l’oferta inicial. A partir del 20 d’abril fins al dia 26 d’abril, els alumnes de 4t d’ESO poden
presentar les seves peticions en el CFGM. El període de presentació per l’alumnat sense continuïtat d’escolarització, aquell que actualment no està cursant
4t d’ESO o ensenyaments equivalents serà del 17 al 23 de maig. Val a dir que aquesta distinció entre continuïtat i no continuïtat vulnera el principi
d’universalització de la matrícula. Moltes persones quedaran fora del sistema, exclosos perquè les places ja estaran cobertes.

Trobem a faltar una política de beques que contempli que no tot l’alumnat prové de la mateixa localitat o comarca, ja que les places d’FP són d’àmbit
nacional i s’hi entra per nota. De vegades es parla molt de la mobilitat internacional i es desatén la intraterritorial. Per això cal una política decidida de
beques que no deixi fora ningú per raons econòmiques.

Quins tipus de centres d’FP podem tenir a Catalunya segons la nova Llei Orgànica d’FP?

La LOFP crea una nova xarxa de centres d’FP que s’adeqüen i complementen entre ells segons el mapa de l’FP que cada comunitat autònoma dissenyi en
funció les seves necessitats sectorials i de la seva disponibilitat de recursos. La LOFP estableix que hi poden haver set tipus de centres:

a) Els centres públics i privats autoritzats i acreditats a aquest efecte per l’administració competent, els quals poden oferir estudis d’FP amb d’altres com
primària, ESO i batxillerat, aquests són actualment la majoria de centres que tenim a Catalunya.

b) Els centres integrats d’FP, especialitzats en FP. Dissortadament, a Catalunya encara no en tenim cap, ja que el decret de Centres Integrats no està ni
elaborat ni publicat, la qual cosa ens resta competitivitat respecte a altres CCAA que sí el tenen. Cal apuntar que uns quants centres dels actuals podrien
ser-ho perfectament. El món de l’FP reclama al govern d’Aragonès que publiqui com més aviat millor el decret que reguli els centres integrats d’FP a
Catalunya, perquè sense centres integrats no podrem mai parlar de la integració real dels sistemes d’FP, per molta propaganda mediàtica que es vulgui fer
en rodes de premsa conjuntes entre els consellers Torrent i González-Cambray.

c) Els centres de referència nacional, amb els requisits i en les condicions establertes a aquest efecte pel Ministeri d’Educació i FP.

d) Els centres d’excel·lència de formació professional designats per l’Administració General d’Estat.

e) Els organismes, públics o privats, amb els quals les administracions competents subscriguin convenis o estableixin qualsevol altra fórmula de
col·laboració.

f) Les empreses, públiques o privades, que, amb mitjans propis o contractats externament, desenvolupin accions formatives incloses en el Catàleg Nacional
d’Ofertes de Formació Professional per als seus propis treballadors, en les condicions que es regulin.

g) Finalment dir que l’article 80 de la nova llei estableix que podran situar-se a Espanya centres estrangers de formació professional que es regiran pel que
es disposa en els convenis internacionals, així com pel que es disposi reglamentàriament. L’autorització per impartir ofertes de formació professional del
país d’origen no pressuposarà el reconeixement, a l’efecte d’homologació o convalidació, de les titulacions atorgades per aquests centres.

Aquesta diversitat de centres requereix que les administracions tinguin juntament amb els agents socials uns criteris molt clars de distribució de l’oferta
formativa per tal que atengui a les necessitats de les persones, els territoris i les empreses. S’haurà de redissenyar el mapa formatiu de Catalunya.

El Consorci d’Educació de Barcelona està fent una reordenació dels centres de la ciutat en el Pla Director 2025-2030 sense pactar el seu disseny amb els
agents socials. I això, al nostre entendre, és un greu error, ja que el mapa formatiu de Catalunya és una necessitat del sistema, i, per tant, l’hem de
configurar conjuntament, realitzant les prospeccions necessàries per equilibrar formativament els territoris.

Un dels nostres objectius principals ha de ser evitar els desequilibris entre l’oferta i la demanda de places d’FP, tal com va passar l’any 2021, quan al
voltant de 25.000 persones es van quedar sense la petició inicial i gràcies a la pressió social el Departament va haver d’obrir un període extraordinari
d’inscripció al setembre. Excepcionalment, es van desviar alumnes a l’Institut Obert de Catalunya i les ràtios es van incrementar un 10%, omplint les aules
amb 33 alumnes o més. Així i tot, uns 1.500 alumnes es van quedar sense plaça. Tenim, doncs, el doble repte d’adequar el mapa formatiu a cada realitat
territorial i al mateix temps procurar no excloure ningú del seu dret a la formació. El país i els seus habitants ens ho exigeixen! No hem de repetir els errors
de l’any passat.

https://diarieducacio.cat/la-nova-llei-dfp-creara-mes-competencia-entre-els-centres/
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Quatre instituts de Lleida i Agramunt
afrontaran els reptes de 24 empreses
capdavanteres de tot l’Estat a les 24h
d’Innovació Barcelona - La Manyana
Sota el hashtag #24hInnovaBCN, els 4 centres de Centres de Formació Professional de Lleida i
Agramunt són alguns dels 18 centres de Catalunya i del centenar de centres de tot Espanya i
d’Europa que s’han inscrit a la tercera edició de les 24h d’Innovació Barcelona. Empreses
capdavanteres de diversos sectors com DTT Data, Vueling, Caprabo o AirK, l’Hospital de la Vall
d’Hebron i l’Hospital Clínic o institucions com el Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA), entre d’altres, ja han confirmat la participació en aquest certamen que es planteja com
una marató de 24 hores d’innovació.

Són 24 corporacions que plantegen un repte a aquests centres d’FP, que estaran oberts durant
les 24 hores que dura la jornada. Aquests reptes són qüestions reals no resoltes, plantejades
per aquestes corporacions. Els equips, d’entre 6 i 8 alumnes de diferents famílies professionals,
hauran d’elaborar una proposta aplicable que resolgui el repte. Per això comptaran amb entre 2 i
3 formadors que faran de shakers o mediadors: dinamitzaran el grup perquè doni forma a les
propostes de solució, mitjançant estratègies de Design Thinking, una metodologia dinàmica que
ha de posar en joc les competències de cadascuna de les persones integrants del grup perquè
el resultat sigui el més ric possible. El professorat participant accedirà prèviament a una càpsula
formativa.

El centre guanyador obtindrà un premi de 1.500 euros, i els finalistes tindran accés a uns
campaments d’innovació durant 3 dies. La tercera edició de les 24h d’Innovació Barcelona,
organitzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, compta amb el suport
de CaixaBank dualiza. Enguany, l’objectiu és difuminar les fronteres i ampliar la xarxa de
centres participants a tots els centres d’FP d’Espanya i d’Europa per mostrar el talent de
l’alumnat i les seves possibilitats reals en l’entorn professional.
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Menjadors escolars a Barcelona: massa carn
processada, però la quantitat justa de verdura -
Línia

Pràcticament totes les escoles tenen menjadors, però molt poques tenen màquines expenedores. Foto:
PEM Barcelona/ACN

Com mengen els infants i els adolescents a l’escola? Aquesta és la pregunta que es va formular
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) en el seu Programa de revisió de menús escolars a la
ciutat de Barcelona.

Durant el curs 2020-2021, l’organisme va revisar els menús de 121 centres de la capital catalana, és a
dir, els àpats de més de 29.000 alumnes. La majoria estudiaven en centres d’educació primària i de
secundària i la meitat eren alumnes de centres públics, mentre que l’altra meitat anaven a escoles
concertades o privades.

En línies generals, l’informe determina que els infants i joves barcelonins dinen adequadament quan
estan a l’escola. “S’ha apreciat un compliment majoritari de les freqüències recomanades de consum
setmanal per als diferents tipus d’aliments”, afirmen des de l’ASPB.

Bons menús que poden millorar

Segons l’informe de l’agència, pràcticament tots els centres educatius posaven hortalisses, verdures,
cereals i arròs als menús amb la freqüència que indica el Programa de Revisió de Menús Escolars a
Catalunya (PReME), un programa del Departament de Salut de la Generalitat que dictamina les
quantitats de cada aliment recomanables per a una dieta saludable. Això vol dir oferir verdures i
hortalisses una o dues vegades a la setmana, arròs entre cap i una vegada i llegums un cop a la

https://liniaxarxa.cat/a-fons/menjadors-escolars-barcelona-carn-processada-verdures/
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setmana.

Pel que fa a altres aliments, el compliment no va ser tan estricte. L’informe determina que a quatre de
cada deu centres es donava pasta en excés. Alhora, la presència de les proteïnes vegetals en els
segons plats era molt baixa i tres de cada deu centres donaven massa carn vermella o processada. De
fet, pel que fa a la carn en general, la meitat dels centres no s’adscrivien a les recomanacions del
PReME.

Bons hàbits alimentaris

Més enllà dels aliments que ofereixen els centres educatius, l’estudi també va analitzar els hàbits
alimentaris. A gairebé la majoria dels centres hi havia un espai exclusiu dedicat al menjador i els dinars
duraven entre mitja hora i una hora. “Així mateix, es va evidenciar l’escassa presència de màquines
expenedores d’aliments i begudes (MEAB), i només hi tenien accés els alumnes de secundària, amb
només un 1,6% de centres que en disposaven”, afirmen des de l’ASPB. A més, el 6% dels centres tenia
cantina.

Per altra banda, la majoria de centres educatius va respectar les necessitats alimentàries especials. El
94% de les escoles tenia menús en cas de malaltia. Els més comuns són els àpats amb aliments sense
lactosa, sense gluten o sense ou. “Pel que fa als menús per a situacions especials, el 87% ha servit
menús sense porc, el 67% menús sense carn i el 44% menús vegetarians”, afirmen des de l’agència.

Saludable, però també justa

La de l’ASPB no és l’única veu que aplaudeix la bona situació als menjadors escolars. Un estudi fet per
l’Observatori DESC el febrer passat assenyalava que, a diferència d’altres entitats públiques com els
hospitals, als centres educatius les empreses de càtering oferien alimentació sostenible i justa.

Aquest fet té a veure amb els criteris públics de selecció de les empreses. D’aquesta manera, als
concursos dels centres educatius infantils la meitat de la valoració de les empreses de càtering té a
veure amb l’alimentació justa. És a dir, una alimentació de kilòmetre zero i saludable.

Pel que fa a les escoles de primària, aquest criteri només sumava el 15% dels punts. Amb tot, aquesta
darrera xifra és molt superior a la que s’exigeix a les empreses que serveixen àpats als hospitals. Per
guanyar el concurs de càtering d’un centre de salut no cal oferir alimentació justa.

https://liniaxarxa.cat/noticies/sostenible-alimentacio-menjadors-hospitals-publics/
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Manresa disposa de 8 llars d’infants públiques: 5 llars d’infants municipals (L’Estel, La Lluna,
Petit Príncep, La Llum i Bressolvent) i 3 llars d’infants de la Generalitat de Catalunya (Picarol,
Espurn a i Ginesta). A partir d’aquest dijous, 21 d’abril, comencen les jornades de portes
obertes, que serveixen perquè les famílies interessades coneguin el projecte educatiu, els
serveis i les instal·lacions de cadascuna d’elles.

Totes les jornades seran presencials, però amb capacitat reduïda, tot seguint les mesures de
seguretat covid amb grups reduïts i distància de seguretat. Tal com ha anunciat la Generalitat de
Catalunya, el curs d’I2 serà gratuït a les llars d’infants públiques a partir del setembre vinent.
Aquesta gratuïtat serà del servei lectiu. El servei de menjador i els serveis complementaris
tindran el mateix cost que en els altres nivells lectius d’I0 i I1 i hauran de ser assumits per les
famílies.

La preinscripció es podrà fer del 5 al 15 de maig

Les sol·licituds a qualsevol de les llars d’infants públiques es podran fer de manera telemàtica o
presencial. Les famílies que optin per fer la preinscripció de manera telemàtica, hauran de fer la
sol·licitud del 5 al 15 de maig a través del destacat de la pàgina web de l’Ajuntament de
Manresa. Caldrà que adjuntin la informació escanejada o fotografiada a l’aplicació de
preinscripció. 

D’altra banda, aquelles famílies que no disposin de mitjans per fer-la telemàticament, podran
optar per fer la sol·licitud de manera presencial. La preinscripció serà del 9 al 12 de maig a la
Secció d’Ensenyament (Carretera de Vic, 16) de dilluns a dijous (de 9 a 13:30 h) i dimarts i
dijous (de 16 h a 18 h). En aquest cas, caldrà concertar cita prèvia del 2 al 6 de maig a través de
la pàgina web municipal o bé trucant al telèfon 938752485. Per aquesta via cal portar la
documentació original necessària per a realitzar el tràmit. Les persones interessades poden
consultar la documentació necessària, la puntuació i els barems del procés de preinscripció a la

pàgina de l’Ajuntament

.
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