
22.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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Pilar Alegría remarca la necessitat de "parar
el bullying dins de les aules i fora"
La ministra d’Educació, Pilar Alegría, ha recalcat especialment l’objectiu de «parar el bullying
(assetjament escolar) a les aules i fora» i ha recordat que, segons diferents estudis, el 2017, el
14% dels alumnes de 4 a 14 anys deien que l’havien patit, i el 2021 ja arribava al 16%.

Així ho ha defensat durant la intervenció en l’obertura del VII Congrés Estatal de Convivència,
que se celebra a Logronyo amb el lema «Aprendre i conviure» i l’assistència d’uns 600
docents i experts per abordar diferents qüestions vinculades a l’educació i a aprendre a
relacionar-se des del respecte, la solidaritat, la cura mútua i la pau positiva.

Alegría també s’ha referit que l’ús més gran de dispositius tecnològics ha fet que augmenti el
ciberassetjament, i ha al·ludit a la violència exercida contra les adolescents, a què ha afegit que
a Espanya hi ha 900 menors amb mesures de protecció policial per violència masclista.

«Si hi ha un espai on se socialitza és l’escola i, per això, cal que seguim posant, des de les
primeres etapes, els mecanismes per eliminar la violència en general, i erradicar la que
s’exerceix contra les dones en particular», ha dit.

En aquesta línia ha afirmat que, «de vegades, algú s’enutja perquè s’introdueixi la
perspectiva de gènere en els currículums educatius o perquè hàgim recuperat la matèria de
Valors Ètics a Primària i Secundària», però «la realitat és que com més aviat possible s’abordi a
resolució de conflictes d’igualtat de manera pacífica, més beneficiós serà per a la societat».

A més, ha destacat la importància que té la convivència en els centres escolars dins de les
reformes legals educatives que ha promogut el departament en els últims mesos.

«La convivència és una part fonamental del sistema educatiu», ha remarcat la ministra, que ha
reconegut que els centres escolars «treballen des de fa molt temps» en aquest camp.

No obstant, ha assegurat que, entitats educatives internacionals, com la Unesco, «deien a
Espanya des de fa temps que calia canviar la normativa» en educació i «apostar per les
competències educatives»; i en les noves lleis «de les 8 competències que es desenvolupen, 3
tenen a veure amb la convivència», ha assegurat.

Noves tecnologies

Ha detallat que el desenvolupament de competències digitals pels estudiants «implica buscar
un ús responsable de les noves tecnologies», cosa que ha relacionat amb la
«ciberconvivència» dels alumnes i a reduir «les altes taxes d’assetjament a través de xarxes
socials o les addiccions d’estudiants a la tecnologia».

Les noves lleis educatives aborden també «una competència social i ciutadana vinculada a la
intel·ligència emocional» i a «saber entendre diferents punts de vista, gestionar de manera
pacífica els conflictes i crear centres segurs i saludables».

En tercer lloc, ha explicat que una altra de les competències que es desenvolupen és la de «la
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participació activa, responsable i cívica en el desenvolupament social de la ciutadania».

Problema de la salut mental

La ministra ha relacionat la convivència en els centres amb l’«empitjorament de la salut mental
i emocional dels alumnes» en els últims anys, fet que el seu departament treballa en un pla de
salut mental en l’àmbit educatiu, que estarà dotat amb 5 milions d’euros.

Alegría ha recordat que el Ministeri ha «reactivat» l’Observatori Estatal de la Convivència
Escolar, «després d’una dècada sense posar-se en marxa», perquè «millorar la convivència de
les escoles és un objectiu de tothom».

Notícies relacionades

En aquest acte també ha intervingut la presidenta del Govern de La Rioja, Concha Andreu, que
ha destacat la «valentia» del Ministeri d’Educació per «impulsar un canvi notable en el model
educatiu» perquè «està en joc mirar d’assegurar el creixement individual i col·lectiu d’Espanya
en termes d’igualtat i justícia».

Coincidint amb la inauguració del congrés, unes 400 persones s’han concentrat davant el lloc on
se celebra fins al pròxim dia 23, convocades per la plataforma per la llibertat d’ensenyament a
La Rioja per exigir a Andreu que escolti les preocupacions de l’escola concertada.
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El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha ordenat 
mesures cautelars perquè s’im -
parteixi el 25% de les matèries 
en llengua castellana en dues 
altres escoles de Catalunya, 
després de la demanda presen-
tada per dues famílies amb fills 
que estudien en aquests cen-
tres educatius. Es tracta de les 
dues primeres decisions acor-
dades pel TSJC després que Tri-
bunal Suprem ratifiqués al no-
vembre la sentència del TSJC 
que obliga a impartir el 25% de 
les matèries en castellà a totes 
les escoles. 

Així, les classes a què assistei-
xen els nens de les famílies de-
mandants hauran de fer una al-
tra assignatura troncal en caste-
llà, a més de la matèria de Llen-
gua Castellana, informa Efe. 

Incompliment de quotes 

El tribunal reitera que a la Gene-
ralitat «li corresponia determi-
nar la presència vehicular del 
castellà en proporció raonable» i, 
per tant, entén que «ha incom-
plert» les quotes. Les dues inter-
locutòries són del mes de febrer 
passat i es van notificar els pas-
sats dies 2 i 16 de març. Els cen-
tres afectats per aquesta resolu-
ció encara no han transcendit. 

El TSJC ha resolt a favor de 
les dues famílies demandants 
«partint de la consideració del 
català com a centre de gravetat 
del sistema educatiu, amb la 
corresponent traducció en 
l’horari lectiu que s’ha de deri-
var de l’esmentat principi». Per 
contra, el Departament d’Edu-
cació va anunciar el 22 de març 
que ha començat a desplegar 
una nova llei educativa que es-
quivi la sentència i impulsi l’ús 
del català a les aules. 

La resolució insta les dues 
escoles que «adoptin les dispo-
sicions pedagògiques oportu-
nes en ordre a l’efectiva exe -
cució de l’acord, donant-ne 
compte detallat al tribunal en el 
termini d’un mes». La resolució 
afegeix que «el material didàc-
tic necessari s’haurà de corres-
pondre amb la llengua docent». 
És a dir, en castellà. n

El TSJC ordena 
a dues escoles 
més impartir  
el 25% 
en castellà

EDUCACIÓ 

EL PERIÓDICO 
Barcelona

Novetat important per al curs vi-
nent 2022-2023: Catalunya aug-
mentarà en 561 les places per ac-
cedir al grau d’Infermeria, una xi-
fra que suposa un increment del 
25%. Ho van anunciar ahir la con-
sellera d’Universitats, Gemma 
Geis, i el conseller de Salut, Josep 
Maria Argimon, en un acte a la fa-
cultat de Medicina de la Univer -
sitat de Barcelona (UB). Amb 
aquesta decisió, la Generalitat i les 
universitats volen donar resposta 
a l’alta demanda d’aquests estu-
dis i al dèficit de personal d’infer-
meria que té Catalunya, una pro-
blemàtica que la pandèmia ha ac-
centuat. 

El sistema universitari català 
passarà a oferir un total de 2.745 
places per estudiar el primer curs 
d’Infermeria. I tot i així, no n’hi 
haurà prou tenint en compte les 
xifres d’aquest curs 21-22, en què 
hi va haver 4.500 sol·licituds per a 
2.184 places. El 50% dels aspirants 
es van quedar fora.  

La consellera Geis, que es va 
felicitar per haver complert el 

compromís d’augmentar les 
places d’aquest grau, va admetre 
que «no són suficients». «En 
som conscients. Aquesta és una 
prioritat absoluta del Govern», 
va afegir. 

De les 561 places noves, 435 
(gairebé el 80%) són d’universi-
tats públiques. D’aquesta manera, 
i per primer cop, hi haurà més 
places als centres públics (1.380) 
que als privats (1.365). Geis va re-
marcar la voluntat del departa-
ment de revertir l’actual situació 
de preeminència de l’oferta priva-
da i d’augmentar al 46% l’oferta 
pública en una aposta per la igual-
tat d’oportunitats.  

Les noves places públiques es-
taran distribuïdes de la següent 
manera: 140 a la UB, 140 a la UAB, 
80 a la Universitat de Lleida, 60 a 
la Universitat de Girona i 15 a la 
Rovira i Virgili.  

Quant a les places de facultats 
privades, se’n creen 60 de noves a 
Sant Joan de Déu, 30 a la UIC i 36 a 
la Universitat de Vic. 

L’emergència sanitària ha evi-
denciat aquests últims dos anys el 
dèficit estructural de professionals 
de la infermeria que té Catalunya. 
En el Registre de Professionals Sa-

nitaris del Departament de Salut hi 
ha actualment gairebé 50.000 in-
fermers i infermeres, menors de 
65 anys. El 40% té, tanmateix, 
més de 50 anys, cosa que reflecteix 
una clara tendència a l’envelli-
ment d’aquests professionals a 
curt i mitjà termini. El Govern pre-
veu que en els pròxims cinc anys es 
jubilaran a Catalunya entre 6.000 i 

8.000 infermeres. Així que la ne-
cessitat de formar noves fornades 
és urgent. 

Recentment, Argimon apunta-
va que a Catalunya fan falta entre 
8.000 i 10.000 professionals, una 
xifra que segons la presidenta de 
l’Escola d’Infermeres de Barcelo-
na, Paola Galbany, s’hauria de do-
blar. Galbany també denunciava 
les precàries condicions laborals 
que porten a molts professionals 
formats a Catalunya a anar-se’n a 

l’estranger. En aquest sentit, la 
presidenta dels degans d’Infer-
meria, Montserrat Comellas, va 
expressar ahir preocupació per 
certs aspectes: per la qualitat de la 
formació i de les pràctiques, per la 
falta de professorat acreditat, per 
la falta de professionals i per la se-
va situació laboral.  

Argimon es va mostrar con-
vençut que l’augment de places 
no anirà en detriment de la quali-
tat formativa. En la mateixa línia, 
Geis va assenyalar que l’incre-
ment de l’oferta serà «amb quali-
tat, des del primer dia de classe, 
fins a l’últim, pràctiques incloses. 

Per la seva part, la coordinado-
ra del grup de treball per millorar 
la formació dels estudis d’Infer-
meria, Dolors Junvinyà, va avan -
çar que hi haurà millores. Millores 
que respondran a la realitat so -
ciodemogràfica actual: envelli-
ment de la població i la cronifica-
ció de malalties. Aquests tres ele-
ments «requereixen nous models 
d’atenció a les persones» i això 
passa per «actualitzar alguns 
continguts» de la titulació. La 
gestió emocional i la comunicació 
amb els pacients seran dos dels 
aspectes reforçats. n

Catalunya crea 561 noves places 
en el grau d’Infermeria

La Generalitat augmenta l’oferta el 25% per mitigar el dèficit de professionals. La mesura 
també busca atendre l’elevada demanda: més del 50% dels aspirants es van quedar fora.

UNIVERSITAT 

MONTSE BARAZA 
Barcelona

Salut calcula que  
entre 6.000 i 8.000 
professionals es 
jubilaran en els   
cinc anys vinents

Una classe del grau d’Infermeria de la Universitat de Barcelona (UB), ahir.

Joan Cortadellas
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formats a Catalunya a anar-se’n a 

l’estranger. En aquest sentit, la 
presidenta dels degans d’Infer-
meria, Montserrat Comellas, va 
expressar ahir preocupació per 
certs aspectes: per la qualitat de la 
formació i de les pràctiques, per la 
falta de professorat acreditat, per 
la falta de professionals i per la se-
va situació laboral.  

Argimon es va mostrar con-
vençut que l’augment de places 
no anirà en detriment de la quali-
tat formativa. En la mateixa línia, 
Geis va assenyalar que l’incre-
ment de l’oferta serà «amb quali-
tat, des del primer dia de classe, 
fins a l’últim, pràctiques incloses. 

Per la seva part, la coordinado-
ra del grup de treball per millorar 
la formació dels estudis d’Infer-
meria, Dolors Junvinyà, va avan -
çar que hi haurà millores. Millores 
que respondran a la realitat so -
ciodemogràfica actual: envelli-
ment de la població i la cronifica-
ció de malalties. Aquests tres ele-
ments «requereixen nous models 
d’atenció a les persones» i això 
passa per «actualitzar alguns 
continguts» de la titulació. La 
gestió emocional i la comunicació 
amb els pacients seran dos dels 
aspectes reforçats. n

Catalunya crea 561 noves places 
en el grau d’Infermeria

La Generalitat augmenta l’oferta el 25% per mitigar el dèficit de professionals. La mesura 
també busca atendre l’elevada demanda: més del 50% dels aspirants es van quedar fora.

UNIVERSITAT 

MONTSE BARAZA 
Barcelona

Salut calcula que  
entre 6.000 i 8.000 
professionals es 
jubilaran en els   
cinc anys vinents

Una classe del grau d’Infermeria de la Universitat de Barcelona (UB), ahir.

Joan Cortadellas
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La circulació dels trens de l’R-1 i 
l’RG-1, dues de les línies de més 
afluència de tota la xarxa de Ro-
dalies de Catalunya, va quedar 
inter rompuda ahir durant tres 
hores entre Vilassar de Mar (Ma-
resme) i Sant Adrià de Besòs a 
conseqüència d’una avaria elèc-
trica. La fallada a la catenària, que 
es va produir a les 5.30 hores a 
l’altura de Badalona, es va notifi-
car poc després de les sis del ma-
tí, quan els trens van passar a cir-
cular en la via única. Pocs minuts 
més tard, a les 6.15 hores, Renfe 
va informar que per resoldre el 
problema era necessari aturar el 
pas de combois en els dos sentits. 
A les 9.20 hores es va restablir el 
trànsit ferroviari, però la fre -
qüència de pas dels trens i els ho-
raris va tardar hores a arribar a 
una certa normalitat. 

A les 6.45 hores, mitja hora des-
prés de l’avaria, tècnics del gestor 
d’infraestructures (Adif) van esti-
mar, després de desplaçar-se a 
Badalona, que necessitarien un tall 
de dues hores per reparar-la, pe-
ríode durant el qual la circulació de 
les dues línies va haver de ser in -

ter romput perquè els operaris po-
guessin treballar amb seguretat. 
Allà va començar la resolució del 
problema tècnic, però també va 
començar el caos habitual de viat-
gers quan una línia tan important, 
en aquest cas, la que uneix el Ma-
resme amb la capital catalana, es 
queda sense servei. 

Transport alternatiu 

L’empresa va recomanar als viat-
gers de les línies afectades l’ús de 
transports alternatius. La compa-
nyia ferroviària va assegurar que, 
com que és un recorregut molt 
llarg i amb moltes persones afec-
tades (unes 20.000), era mate-
rialment impossible contractar 
autobusos per cobrir tots els tra-
jectes. Tot i que, segons fonts de 
Renfe, sí que es va contractar al-
gun autobús des de Mataró.  

Això va passar, a més, un dia 
plujós, fet que sempre és sinònim 
de mobilitat complicada, sobretot 
a les carreteres i carrers de les ciu-
tats. Per sort no era dilluns, que sol 
ser el dia en què es registren més 
problemes d’embussos. Els milers 
de persones que es van quedar 
sense tren per anar a treballar o a 
estudiar no van tenir excessives al-
ternatives. El bus que uneix Mata-
ró amb Barcelona va registrar cues 

insòlites, com les que va poder en-
registrar TV Mataró. 

Els que van recórrer al cotxe es 
van trobar la C-31 molt carregada (a 
les 10.30 hores encara quedaven 
quatre quilòmetres de cua a l’altura 
de Badalona i el túnel de Santa Co-
loma i quatre més a la B-20 en el 
mateix tram) i les dues rondes de 
Barcelona impracticables. Aquesta 
situació, també agreujada per un 
accident a l’altura de l’antic peatge 
de Vilassar, encara era molt com-
plicada passades les 10.30 hores, 
amb la Ronda de Dalt i la Ronda Li-
toral amb circulació amb retencions 
en pràcticament tot el seu traçat.  

Mentre molts es buscaven la vi-
da, eren multitud els que es van 
quedar a les estacions de tren es-

perant la resolució del problema. 
Així que anaven passant els minuts 
(algunes persones van esperar du-
rant dues hores), anava creixent el 
malestar. A tot això va fer referèn-
cia a RAC-1 Jordi Puigneró, vice-
president i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori. Amb el missat-
ge que ja és habitual quan algú del 
Govern parla sobre els trens de Ro-
dalies: «Sense gestionar la infraes-
tructura, les estacions i els trens és 
impossible poder donar un servei 
de Rodalies en condicions. Nosal-
tres tenim experiència, gestionem 
Ferrocarrils, i si puja a un tren de 
Renfe i a un altre de FGC veurà les 
diferències respecte a seguretat, 
puntualitat, neteja, tot... Podem 
fer-ho molt millor que l’Estat». n

Un dia més, molts usuaris habi-
tuals de Rodalies van compartir 
ahir la seva indignació a les esta-
cions d’Arenys de Mar i Mataró a 
l’arribar al matí per agafar el tren 
habitual i assabentar-se que els 
trens no passaven. «Estic frustrat, 
cauen dues gotes i Renfe es 
col·lapsa. No hi ha cap dia que no 
passi alguna cosa amb els trens: si 
no van tard, hi ha un accident, i si 
no, hi ha problemes a les instal·la-
cions. És un acudit. Avui ni tan sols 
sé si arribaré a la universitat. Però 
sí que són ràpids per cobrar-te el 
dineral que costa la T-Jove», co-
mentava l’Alex Castellano, un es-
tudiant de 21 anys que es dirigia de 
Llavaneres a Barcelona. 

«Fa una hora i mitja que sóc a 
Mataró i el que em fa més ràbia és 
que no ens han avisat que no hi 
havia trens cap a Barcelona. Ara 

hi ha un munt de gent aquí atra-
pada i no sabem què fer», diu 
l’Òscar Ruiz, de 35 anys. Tot i que 
no paraven d’arribar trens a l’es-
tació de Mataró, cap seguia rumb 
a Barcelona. «Normalment agafo 
el tren a les 6.37 hores, i quan he 
arribat a l’estació d’A renys de 
Mar la gent ja estava avisant al-
tres usuaris que aquest tren no 
sortiria i que ens canviéssim de 
via per agafar-ne un altre. He 
agafat l’altre i quan hem arribat a 
Mataró s’ha quedat parat allà. No 
he pogut anar a treballar a Barce-

lona, així que després de dues ho-
res, he tornat cap a casa», ha ex-
plicat l’Aïda Teno, de 25 anys. 

Ho veia a venir 

«He arribat a l’estació i com que 
plovia i a sobre les pantalles ja 
anaven malament, m’he imaginat 
que alguna cosa no anava bé. El 
tren ha sortit 15 minuts tard, i a 
Mataró s’ha aturat de sobte i ens 

han dit que no seguia. Al final he 
passat i he tornat a casa perquè 
feia més d’una hora que no sabia 
què fer, així que he avisat els meus 
caps que avui teletreballava», co-
mentava Francesc Casas, de 22 
anys, que tenia com a destinació 
l’estació de Sants. 

Passades les primeres hores 
del matí, Renfe va posar a dispo-
sició alguns busos alternatius 
amb destinació Barcelona. «Sí, és 
clar, posen el bus a Mataró, però 
jo fa més d’una hora que estic pa-
rada a l’estació d’Arenys i no tinc 

cotxe. ¿Què faig?», es queixava 
l’Ángeles Barreras, de 56 anys, 
que no va poder arribar a la seva 
feina en una cafeteria de Barcelo-
na. «Cada cop que miro la panta-
lla diu que el meu tren passa més 
tard i ja no sé ni a quina hora arri-
barà. Ara han dit que posaran un 
bus, però fa més de mitja hora 
que sóc aquí i no n’he vist cap», 
va compartir el José Antonio, de 
47 anys, a qui esperaven a la seva 
oficina de Sant Adrià. 

Alguns viatgers, no obstant, 
van tenir la sort de ser a Mataró en 
el moment exacte per poder fer 
servir el transport alternatiu. «Ja 
he avisat a la feina que arribaria 
tard. La veritat és que quan he sor-
tit de casa i he vist que plovia, ja 
m’he imaginat que els trens no 
funcionarien correctament», va 
explicar la Lucía Vives. n

«Cada dia passa alguna cosa»

El cabreig s’afegeix al costum, sobretot en dies de pluja, d’haver de lidiar  
amb problemes del servei. El malson creixerà aquest any d’obres.

KELSEY ÁLVAREZ FONSECA 
Barcelona

Un despertar plujós 
provoca el caos a 
Rodalies del Maresme

Les freqüentades línies R-1 i RG-1 van  
estar tallades durant tres hores entre Vilassar i  
Sant Adrià a causa d’un problema a la catenària. 

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL 
Barcelona

Andanes de l’estació de plaça de Catalunya de Rodalies de Renfe, ahir al matí.

Ferran Nadeu

Almenys 20.000 
persones es van 
veure afectades. No 
hi va haver busos per 
a tots els trajectes
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La circulació dels trens de l’R-1 i 
l’RG-1, dues de les línies de més 
afluència de tota la xarxa de Ro-
dalies de Catalunya, va quedar 
inter rompuda ahir durant tres 
hores entre Vilassar de Mar (Ma-
resme) i Sant Adrià de Besòs a 
conseqüència d’una avaria elèc-
trica. La fallada a la catenària, que 
es va produir a les 5.30 hores a 
l’altura de Badalona, es va notifi-
car poc després de les sis del ma-
tí, quan els trens van passar a cir-
cular en la via única. Pocs minuts 
més tard, a les 6.15 hores, Renfe 
va informar que per resoldre el 
problema era necessari aturar el 
pas de combois en els dos sentits. 
A les 9.20 hores es va restablir el 
trànsit ferroviari, però la fre -
qüència de pas dels trens i els ho-
raris va tardar hores a arribar a 
una certa normalitat. 

A les 6.45 hores, mitja hora des-
prés de l’avaria, tècnics del gestor 
d’infraestructures (Adif) van esti-
mar, després de desplaçar-se a 
Badalona, que necessitarien un tall 
de dues hores per reparar-la, pe-
ríode durant el qual la circulació de 
les dues línies va haver de ser in -

ter romput perquè els operaris po-
guessin treballar amb seguretat. 
Allà va començar la resolució del 
problema tècnic, però també va 
començar el caos habitual de viat-
gers quan una línia tan important, 
en aquest cas, la que uneix el Ma-
resme amb la capital catalana, es 
queda sense servei. 

Transport alternatiu 

L’empresa va recomanar als viat-
gers de les línies afectades l’ús de 
transports alternatius. La compa-
nyia ferroviària va assegurar que, 
com que és un recorregut molt 
llarg i amb moltes persones afec-
tades (unes 20.000), era mate-
rialment impossible contractar 
autobusos per cobrir tots els tra-
jectes. Tot i que, segons fonts de 
Renfe, sí que es va contractar al-
gun autobús des de Mataró.  

Això va passar, a més, un dia 
plujós, fet que sempre és sinònim 
de mobilitat complicada, sobretot 
a les carreteres i carrers de les ciu-
tats. Per sort no era dilluns, que sol 
ser el dia en què es registren més 
problemes d’embussos. Els milers 
de persones que es van quedar 
sense tren per anar a treballar o a 
estudiar no van tenir excessives al-
ternatives. El bus que uneix Mata-
ró amb Barcelona va registrar cues 

insòlites, com les que va poder en-
registrar TV Mataró. 

Els que van recórrer al cotxe es 
van trobar la C-31 molt carregada (a 
les 10.30 hores encara quedaven 
quatre quilòmetres de cua a l’altura 
de Badalona i el túnel de Santa Co-
loma i quatre més a la B-20 en el 
mateix tram) i les dues rondes de 
Barcelona impracticables. Aquesta 
situació, també agreujada per un 
accident a l’altura de l’antic peatge 
de Vilassar, encara era molt com-
plicada passades les 10.30 hores, 
amb la Ronda de Dalt i la Ronda Li-
toral amb circulació amb retencions 
en pràcticament tot el seu traçat.  

Mentre molts es buscaven la vi-
da, eren multitud els que es van 
quedar a les estacions de tren es-

perant la resolució del problema. 
Així que anaven passant els minuts 
(algunes persones van esperar du-
rant dues hores), anava creixent el 
malestar. A tot això va fer referèn-
cia a RAC-1 Jordi Puigneró, vice-
president i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori. Amb el missat-
ge que ja és habitual quan algú del 
Govern parla sobre els trens de Ro-
dalies: «Sense gestionar la infraes-
tructura, les estacions i els trens és 
impossible poder donar un servei 
de Rodalies en condicions. Nosal-
tres tenim experiència, gestionem 
Ferrocarrils, i si puja a un tren de 
Renfe i a un altre de FGC veurà les 
diferències respecte a seguretat, 
puntualitat, neteja, tot... Podem 
fer-ho molt millor que l’Estat». n

Un dia més, molts usuaris habi-
tuals de Rodalies van compartir 
ahir la seva indignació a les esta-
cions d’Arenys de Mar i Mataró a 
l’arribar al matí per agafar el tren 
habitual i assabentar-se que els 
trens no passaven. «Estic frustrat, 
cauen dues gotes i Renfe es 
col·lapsa. No hi ha cap dia que no 
passi alguna cosa amb els trens: si 
no van tard, hi ha un accident, i si 
no, hi ha problemes a les instal·la-
cions. És un acudit. Avui ni tan sols 
sé si arribaré a la universitat. Però 
sí que són ràpids per cobrar-te el 
dineral que costa la T-Jove», co-
mentava l’Alex Castellano, un es-
tudiant de 21 anys que es dirigia de 
Llavaneres a Barcelona. 

«Fa una hora i mitja que sóc a 
Mataró i el que em fa més ràbia és 
que no ens han avisat que no hi 
havia trens cap a Barcelona. Ara 

hi ha un munt de gent aquí atra-
pada i no sabem què fer», diu 
l’Òscar Ruiz, de 35 anys. Tot i que 
no paraven d’arribar trens a l’es-
tació de Mataró, cap seguia rumb 
a Barcelona. «Normalment agafo 
el tren a les 6.37 hores, i quan he 
arribat a l’estació d’A renys de 
Mar la gent ja estava avisant al-
tres usuaris que aquest tren no 
sortiria i que ens canviéssim de 
via per agafar-ne un altre. He 
agafat l’altre i quan hem arribat a 
Mataró s’ha quedat parat allà. No 
he pogut anar a treballar a Barce-

lona, així que després de dues ho-
res, he tornat cap a casa», ha ex-
plicat l’Aïda Teno, de 25 anys. 

Ho veia a venir 

«He arribat a l’estació i com que 
plovia i a sobre les pantalles ja 
anaven malament, m’he imaginat 
que alguna cosa no anava bé. El 
tren ha sortit 15 minuts tard, i a 
Mataró s’ha aturat de sobte i ens 

han dit que no seguia. Al final he 
passat i he tornat a casa perquè 
feia més d’una hora que no sabia 
què fer, així que he avisat els meus 
caps que avui teletreballava», co-
mentava Francesc Casas, de 22 
anys, que tenia com a destinació 
l’estació de Sants. 

Passades les primeres hores 
del matí, Renfe va posar a dispo-
sició alguns busos alternatius 
amb destinació Barcelona. «Sí, és 
clar, posen el bus a Mataró, però 
jo fa més d’una hora que estic pa-
rada a l’estació d’Arenys i no tinc 

cotxe. ¿Què faig?», es queixava 
l’Ángeles Barreras, de 56 anys, 
que no va poder arribar a la seva 
feina en una cafeteria de Barcelo-
na. «Cada cop que miro la panta-
lla diu que el meu tren passa més 
tard i ja no sé ni a quina hora arri-
barà. Ara han dit que posaran un 
bus, però fa més de mitja hora 
que sóc aquí i no n’he vist cap», 
va compartir el José Antonio, de 
47 anys, a qui esperaven a la seva 
oficina de Sant Adrià. 

Alguns viatgers, no obstant, 
van tenir la sort de ser a Mataró en 
el moment exacte per poder fer 
servir el transport alternatiu. «Ja 
he avisat a la feina que arribaria 
tard. La veritat és que quan he sor-
tit de casa i he vist que plovia, ja 
m’he imaginat que els trens no 
funcionarien correctament», va 
explicar la Lucía Vives. n

«Cada dia passa alguna cosa»

El cabreig s’afegeix al costum, sobretot en dies de pluja, d’haver de lidiar  
amb problemes del servei. El malson creixerà aquest any d’obres.

KELSEY ÁLVAREZ FONSECA 
Barcelona

Un despertar plujós 
provoca el caos a 
Rodalies del Maresme

Les freqüentades línies R-1 i RG-1 van  
estar tallades durant tres hores entre Vilassar i  
Sant Adrià a causa d’un problema a la catenària. 

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL 
Barcelona

Andanes de l’estació de plaça de Catalunya de Rodalies de Renfe, ahir al matí.
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Almenys 20.000 
persones es van 
veure afectades. No 
hi va haver busos per 
a tots els trajectes
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El 25% de castellà arriba a dues escoles
més per ordre del TSJC
Dues escoles catalanes més han estat obligades a fer un mínim de 25% de classes en castellà
per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Les interlocutòries, que han
estat avançades pel diari ABC i a les quals també ha tingut accés ElNacional.cat, donen un mes
a aquestes dues escoles a informar el tribunal sobre com aplicarà aquest percentatge mínim de
castellà a les seves aules. La sentència, no obstant això, es pot recórrer. Però s’afegeix ja a una
llista d’escoles obligades a fer classes en castellà a petició de famílies que encapçala el Turó
del Drac de Canet de Mar, origen d’una polèmica que encara porta cua. 

Es tracta d’unes resolucions signades pels magistrats Pedro Luís García Muños i Eduardo
Paricio Rallo el passat mes de febrer. “Partint de la consideració del català com a centre de
gravetat del sistema educatiu, amb la corresponent traducció en l'horari lectiu que ha de derivar-
se d'aquest principi, fixar la presència mínima del castellà com a llengua vehicular, en el curs i
classe on el fill/a de la part actora segueix els seus estudis, en un 25% de les hores efectivament
lectives, havent d'impartir-se en aquesta llengua oficial, a més de l'àrea, matèria o assignatura
lingüística corresponent al seu aprenentatge, com a mínim una altra àrea, matèria o assignatura
no lingüística curricular de caràcter troncal o anàloga”, apunta la resolució. A més, el text torna a
posar la responsabilitat de complir amb aquest 25% mínim de castellà a les aules als directors
dels centres. Hauran “d’adoptar les mesures pedagògiques oportunes en un mes”. Així mateix,
les interlocutòries a les quals ha tingut accés aquest diari també insten aquests dos centres
educatius a “adoptar les mesures necessàries per preservar la identitat i la intimitat” de les
famílies que han demanat l’aplicació d’aquest 25% de castellà i els seus fills.

Aquestes dues resolucions es fan públiques en un moment en el qual el Parlament està pendent
d’aprovar l’acord al qual van arribar Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PSC i comuns
per modificar la Llei de Política Lingüística. Es tracta d’una modificació que permet fer ús del
castellà com a llengua vehicular i que ha generat força indignació en alguns sectors de la
societat catalana. Fins al punt que aquest dimecres dos activistes van iniciar una vaga de fam a
Vic per protestar contra aquest acord i instar els polítics catalans a fer marxa enrere i no votar
aquest acord a la cambra catalana. L’Assemblea Nacional Catalana, així com la comunitat
educativa, ja han anunciat mobilitzacions per protestar contra aquest acord sobre el català i el
castellà a l’escola. Es preveia que el parlament votaria l’acord el pròxim 28 d’abril, però
finalment no hi ha hagut consens i es votarà més tard. 
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El 25% de castellà arriba a dues escoles
més per ordre del TSJC
Dues escoles catalanes més han estat obligades a fer un mínim de 25% de classes en castellà
per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Les interlocutòries, que han
estat avançades pel diari ABC i a les quals també ha tingut accés ElNacional.cat, donen un mes
a aquestes dues escoles a informar el tribunal sobre com aplicarà aquest percentatge mínim de
castellà a les seves aules. La sentència, no obstant això, es pot recórrer. Però s’afegeix ja a una
llista d’escoles obligades a fer classes en castellà a petició de famílies que encapçala el Turó
del Drac de Canet de Mar, origen d’una polèmica que encara porta cua. 
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"La 'uve' no existia, era la ve baixa": els
arguments d'un pare per exigir el 25% de
castellà
Malgrat tot, les resolucions, avançades per l'Abc i a les quals ha tingut accés l'ARA, no fan
referència encara a aquesta sentència. Els magistrats es remunten a la jurisprudència anterior
per donar la raó als pares sobre el dret que els seus fills rebin el 25% de les classes en castellà.
Les interlocutòries, però, rebutgen la petició de les famílies perquè el centre canviï tot el seu pla
lingüístic i faci una quarta part de les matèries en castellà, i es limita a obligar al canvi a les
aules on estudien els fills dels demandants.

Les dues interlocutòries insisteixen que, malgrat que el català ha de ser "el centre de gravetat
del sistema educatiu", cal fixar "una presència mínima" del castellà "com a llengua vehicular" al
curs dels fills dels demandants. El tribunal fixa aquesta quota en un 25%, de manera que a més
de les assignatures de castellà es faci almenys alguna altra matèria en aquest idioma. Els
magistrats donen un mes als centres afectats per aplicar els canvis, malgrat que les resolucions
no són fermes i es poden recórrer.

Les interlocutòries es dirigeixen directament als responsables dels centres afectats "per evitar
dilacions més grans" en el compliment de les mesures, tenint en compte "els incompliments" de
la Generalitat, diu el tribunal, que també insta els centres i l'administració a "preservar" la
intimitat dels alumnes afectats.

"En igualtat de condicions"

Un dels pares que va reclamar que el castellà "s'ensenyi en igualtat de condicions" al català a
l'escola és Jordi López, regidor de Ciutadans al Prat de Llobregat. "Ens vam adonar que la v (la
uve) no existia, que era la ve baixa, i que per escriure la y era un xou. Volia que aprenguessin a
escriure en castellà igual que en català", resumeix a l'ARA. Preocupat, diu, perquè els seus fills
només fessin dues hores de castellà a la setmana, ja fa anys que van decidir portar el cas als
tribunals perquè els menors "tenen l'obligació d'aprendre català però també castellà".

Per al seu fill petit, de 9 anys, ja hi ha en vigor una resolució que s'aplica des del setembre i que
reconeix el dret del nen a fer un 25% de castellà (a la seva classe fan les matemàtiques en
castellà). La interlocutòria que s'ha publicat aquest dijous afecta el fill gran, de 12, perquè quan
el TSJC els va donar la raó el nen ja era a l'institut i la família ha tornat a començar tot el procés
de nou. López, que insisteix en deixar constància que no vol que el català desaparegui, diu que
la seva afiliació política "no té res a veure" amb la batalla judicial, perquè va interposar els
primers recursos abans de ser regidor, i critica la "hipocresia" dels polítics "que defensen la
immersió i el català com a llengua vehicular" però porten els seus fills a centres on s'usa el
castellà.
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De la educación mixta a la coeducación: cómo es la enseñanza
feminista en los colegios e institutos
Hace tan sólo un mes, con motivo del Día Internacional de la Mujer celebrado el pasado 8 de marzo, la Fundación SM publicó un estudio
sobre las 'Perspectivas sobre la igualdad, el feminismo, la violencia machista y las relaciones afectivo-sexuales'. Los resultados de la
encuesta, realizada a jóvenes entre 14 y 29 años, revelaron que el 81% de los adolescentes creen que la educación feminista es aún
insuficiente. 

Sin embargo, las conclusiones de este estudio también han arrojado otros datos preocupantes: Tan sólo un 24% de los hombres se
consideran feministas, sabiendo, el 62%, que el objetivo del movimiento es conseguir la igualdad de mujeres y hombres.

Estas informaciones exhiben una realidad muy presente en las aulas de los colegios e institutos de España: El estado de la
educación en igualdad entre los más jóvenes. Como explica la catedrática de Psicología de la Educación de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), María José Díaz-Aguado, a EFE: "Si este tratamiento específico que ayuda a tomar conciencia de
cómo empieza la violencia machista comienza a abordarse en 1º de la ESO, probablemente llegue tarde también a los chicos en
situación de riesgo".

Por ello, para comprender qué actividades se llevan a cabo actualmente en la enseñaza y conocer cuáles son las inquietudes de los
chicos y chicas del país, en MagaSIN hemos hablado con profesores y profesoras de colegios e institutos, además de profesionales
en la materia de género que abordan el aspecto en las aulas de forma periódica.

La igualdad en las aulas

A la hora de comprobar si sigue existiendo un comportamiento machista o sexista en las escuelas, no hay que observar sólo los
patrones de comportamiento más extremos. Basta con mirar con la lupa cómo actúan los alumnos y las alumnas día a día, en la más
pura cotidianidad de la escuela. 

Aunque éste es un tema que ha avanzado con el tiempo, a la hora del descanso en el recreo, se sigue apreciando diferencias entre lo
que hacen los niños y las niñas: los niños al fútbol, las niñas... lo tienen más complicado. "Hay niñas que juegan al fútbol. Lo que si
hay menos son niños que se vayan a jugar con niñas", afirma Aurora Figueredo, profesora en el Colegio Antonio Machado de Sevilla.
"Los niños y las niñas siguen yendo por separado", declara Nieves León, profesora también en el colegio sevillano.

Otro de los aspectos en el que se puede advertir estas diferencias es a la hora de elegir qué estudios futuros van a realizar. "El tema
de asociar magisterio o auxiliar de guardería, enfermería, o carreras que de alguna manera sí están orientadas educacionalmente a la
mujer se sigue viviendo", explica Nieves León. No obstante, esta cuestión va cambiando con el tiempo como cuenta Aurora
Figueredo: "Yo noto que hay muchas chicas a las que parece que les gusta mucho el aspecto de la ciencia, estudiar alguna cosa
relacionada con alguna ingeniería, eso va cambiando poco a poco".

Pero, si estas dos profesoras tuvieran que nombrar un motivo para explicar por qué se siguen reproduciendo comportamientos
machistas, las dos coinciden: la educación familiar. En la mayoría de los casos, los alumnos y alumnas que realizan comentarios
discriminatorios de forma explícita, dejan ver una herencia ideológica que han aprendido fuera de la escuela y la imitan sin
pensarlo. "Copian el esquema familiar, copian el papel de la madre o el papel del padre con respecto a la madre y los repiten", nos
cuenta Nieves León. 
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Pablo Terrada trabaja en una consultora experta en género y diversidad del Puerto de Santa María, en Cádiz. Entre las muchas
funciones que la empresa tiene, una de las más importantes es la actividad socioeducativa que desarrollan en las aulas. En el
ejercicio de ésta, el entrevistado también ha podido observar la copia de algunas creencias familiares por parte de los alumnos:
"Cuando hablamos de quienes nos enseñan a ser chicos y chicas, siempre mencionamos como uno de los agentes de socialización
principales a la familia. En los primeros años de vida, es tanto en nuestra casa como en la escuela dónde pasamos más horas". 

Aún así, Pablo Terrada también señala a los medios de comunicación como uno de los referentes que los adolescentes toman para
copiar opiniones. "Te encuentras con criaturas de doce o trece años que tienen cierto mensaje grabado, que piensas: 'no han tenido
a lo mejor, el procesamiento, ni la reflexión en torno a lo que están diciendo'. Simplemente van a escuchar algo y lo reproducen".

Precisamente, para combatir la inconsciencia propia de estas edades, se llevan a cabo diferentes iniciativas que tratan de explicar por
qué es tan importante continuar con la lucha feminista. Y no sólo esto, la acción rápida ante actitudes que vayan en contra de esto,
también es esencial. "Cuando escucho un comentario sexista, lo que hago es comentarlo en clase y, se intenta razonar y enseñar por
qué esta fuera de lugar. Como casi siempre se ve que es por ignorancia, nuestra obligación es enseñarles", explica Aurora Figueredo.

La resistencia de los hombres 

Como hemos mencionado, los alumnos siguen mostrando reticencias ante esta materia. "Entre los hombres o entre los chicos
jóvenes, los adolescentes, sobre todo, veo una situación poco reaccionaria. Esto puede pasar por el hecho de verse un poco
descolocado por este nuevo papel protagonista que la chica está asumiendo, y no saber muy bien cómo comportarse", declara Pablo
Terrada.

"Es cierto que existen casos de chicos que empiezan a plantearse si la masculinidad que le han vendido durante todos esos años les
ha servido o les gusta. Y ahí encontramos una esperanza, pero al mismo tiempo también encontramos un problema, porque muchas
veces se ve muy solitario.

Eso de no seguir los mandatos, la manera tradicional o lo que uno espera de los chavales a ciertas edades, les supone un castigo
social muy grande por parte del resto de los chicos que lo integran en su grupo de iguales", explica el entrevistado.

Ante esta realidad, Pablo Terrada apunta la teoría de la ganancia o el beneficio como la mejor clave para educar a los alumnos de la
manera más efectiva: "Cuando no hay convicción, hay que tirar por la ganancia, y así hay que hacerle ver a los chavales cómo las
desigualdades y la masculinidad que se les ha vendido, va en contra y es perjudicial para ellos mismos".

Educar a los más pequeños

Afortunadamente, sigue habiendo esperanza. Sonia Castillo, profesora de primaria en el Colegio Villalegre en Avilés, Asturias, trabaja
día a día con los más pequeños. Además, es colaboradora de MacMillan Education, siendo usuaria del programa Héroes. Para ella, la
educación en los valores de igualdad es esencial: "La educación feminista trasciende todo tipo de ideología y de política en el sentido
de que la educación está al servicio del alumnado, y en las escuelas tenemos el deber de darles las herramientas para su desarrollo y
formación integral".

Según su experiencia, ha habido muchos avances en esta materia que, aunque pueden parecer mínimos, son realmente significativos
a ciertas edades tempranas. "Hay detalles que marcan diferencias. Por ejemplo, los libros de texto han contribuido a eliminar muchos
estereotipos. Eso también ayuda. Y luego, pues sobre todo el alumnado más joven, en cuanto a actitud, en vestimenta, en juegos, ya
se nota que ha evolucionado un poco esa estereotipación que había. Que aún así hay mucho, mucho que mejorar y que trabajar",
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Ante esta realidad, Pablo Terrada apunta la teoría de la ganancia o el beneficio como la mejor clave para educar a los alumnos de la
manera más efectiva: "Cuando no hay convicción, hay que tirar por la ganancia, y así hay que hacerle ver a los chavales cómo las
desigualdades y la masculinidad que se les ha vendido, va en contra y es perjudicial para ellos mismos".

Educar a los más pequeños

Afortunadamente, sigue habiendo esperanza. Sonia Castillo, profesora de primaria en el Colegio Villalegre en Avilés, Asturias, trabaja
día a día con los más pequeños. Además, es colaboradora de MacMillan Education, siendo usuaria del programa Héroes. Para ella, la
educación en los valores de igualdad es esencial: "La educación feminista trasciende todo tipo de ideología y de política en el sentido
de que la educación está al servicio del alumnado, y en las escuelas tenemos el deber de darles las herramientas para su desarrollo y
formación integral".

Según su experiencia, ha habido muchos avances en esta materia que, aunque pueden parecer mínimos, son realmente significativos
a ciertas edades tempranas. "Hay detalles que marcan diferencias. Por ejemplo, los libros de texto han contribuido a eliminar muchos
estereotipos. Eso también ayuda. Y luego, pues sobre todo el alumnado más joven, en cuanto a actitud, en vestimenta, en juegos, ya
se nota que ha evolucionado un poco esa estereotipación que había. Que aún así hay mucho, mucho que mejorar y que trabajar",
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afirma. 

Sin duda, una de las cuestiones más esperanzadoras que nos cuenta la entrevistada es la del cambio en las relaciones que
mantienen entre ellos. Desde hace unos años atrás, son los propios compañeros los que se advierten unos a otros si hay algún
conflicto: "La mayoría de las veces son ellos mismos los que te corrigen o los que dicen: 'No, es que no hay de niños y de niñas, da
igual'".

De esta manera, la comunidad educativa en España se suma así a la educación integral feminista, que trata de seguir corrigiendo los
errores que se siguen cometiendo. Todavía hay retos pendientes, como explica Pablo Terrada: "Pasar del modelo de escuela mixta al
modelo de escuela coeducativa. Que sea una cuestión transversal, que no se quede solamente en una asignatura. El cambio no se
basa solamente en contenidos académicos, sino en el ámbito profesional, el currículo oculto, el currículo omitido que ambas
cuestiones tienen que ver con el día a día, la cotidianidad, las relaciones humanas, el vivir dentro de la escuela".

Sigue los temas que te interesan
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La URL-Blanquerna demana permís per
admetre aspirants a mestres que han
suspès les PAP
BarcelonaDes de fa cinc anys, els estudiants que volen ser mestres han de superar abans
d'entrar a les facultats unes proves d'aptitud personal (PAP), perquè així ho van decidir, de
manera pionera a Espanya, totes les universitats de Catalunya. L'objectiu era posar un filtre
d'entrada previ al marge dels exàmens tradicionals de la selectivitat per fer més exigents els
requisits per ser docent i, així, prestigiar l'ofici de mestre. Fins ara cada any les proves han deixat
fora quatre de cada 10 aspirants, aproximadament, però totes les alarmes van saltar l'any passat,
quan la meitat dels que volien entrar a un grau de magisteri van suspendre les PAP . Segons ha
sabut l'ARA, una de les universitats que ofereixen aquests estudis, la Universitat Ramon Llull -
Blanquerna, ha demanat a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) si pot exigir
aquestes proves d'aptitud quan els alumnes acabin el primer curs del grau, i no abans d'entrar-
hi. A la pràctica, el que ha reclamat és que els aspirants que no aproven les PAP es puguin
matricular igualment a la seva universitat, que els oferiria una mena de segona oportunitat, amb
la idea que els exàmens d'aptitud es podrien tornar a fer un cop els alumnes ja són dins del
sistema universitari.

"El gran guany és que les PAP no serien un filtre d'entrada, sinó una prova diagnòstica", ha
explicat a l'ARA Jordi Riera, degà de la Facultat de Ciències de l’Educació de la URL-
Blanquerna, que ha concretat que la manera d'assegurar-se que són proves vinculants és que
per matricular-se a dues assignatures de segon curs (didàctica de llengua i literatura i didàctica
de les matemàtiques) caldria haver aprovat les PAP. "I es garanteix igualment que si mai un
alumne no aprova les PAP, no podrà ser mestre", ha assegurat.

Des de Blanquerna deixen clar que no es despengen de l'acord que fa anys van signar les 12
universitats catalanes, sinó que volen "flexibilitzar-lo". I posen diversos arguments sobre la taula.
Per exemple, diuen que les PAP "no acaben de donar els resultats esperats" en relació al
prestigi social de la professió de mestre, sinó que "han posat en evidència unes mancances
formatives que venen de lluny", diu Riera. Els organitzadors de les proves ja van demanar l'any
passat "una reflexió urgent" a tot el sistema educatiu després de comprovar que un nombre
considerable d'aspirants a mestre (fossin alumnes de batxillerat, de cicles de grau superior o
majors de 25 anys) tenien "dificultats per recordar algun llibre llegit", feien "greus errors de
comprensió lectora i expressió escrita" i mostraven una "manca de recursos i perícia per
analitzar problemes". 

A més, a Blanquerna consideren que fer les PAP un any més tard és una solució per al "biaix"
que pateixen els estudiants que provenen de graus superiors perquè suspenen molt més les
proves d'aptitud que els que provenen de batxillerat. "Suspenen el 70% d'estudiants que venen
de cicles", sentencia Riera, que considera que "no té sentit" que, en un context de revalorització
de la FP, es "penalitzi" els estudiants que ja han cursat uns estudis professionalitzadors en
educació i que tenen clara la seva vocació. Un altre argument que esgrimeixen des de la
universitat, que és privada, és "evitar la fuga" d'uns 300 o 400 estudiants catalans que no
aproven les PAP i que acaben estudiant a altres comunitats autònomes perquè no fan aquests
exàmens. Només a les Balears es fa una prova més enllà de la selectivitat per ser docent, però
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es tracta d'una entrevista personal, que a Catalunya per ara és molt difícil de fer tenint en compte
que els aspirants a ser mestre són uns 4.000 cada any. De fet, no són poques les veus que
demanen canviar el model d'examen de les PAP (ara són dues proves, una que avalua la
competència comunicativa i el raonament crític i una altra, la competència lògica i matemàtica)
per avaluar habilitats més personals i emocionals, com l'empatia o l'assertivitat.

Crítiques per "trencar l'acord"

Així, el coordinador d'un grup de treball d'avaluació de les PAP, Jaume Ametller, explica que fa
temps que estan estudiant propostes de millora i exploren si cal fer canvis a les PAP, però
reclama "mantenir el consens" que hi ha hagut fins ara en aquest sentit. Ara l'AQU té prop de
mig any per dir si accepta o no la proposta de la URL. Si obtenen el permís, altres universitats
tindrien el terreny adobat per fer el mateix, cosa que desvirtuaria el paper per al qual les PAP
van ser dissenyades. Però la proposta de la Blanquerna no ha sigut gaire ben rebuda per la
resta d'universitats. Fonts d'altres facultats consultades per l'ARA, que prefereixen mantenir
l'anonimat, han criticat que la proposta de la Blanquerna "trenca l'acord" que van signar les
universitats i que qüestionar les PAP "no afavoreix a incrementar el prestigi de la formació
docent". Les proves PAP per entrar el curs que ve a un grau d'educació es van celebrar a
principis d'abril i està previst que aviat en surtin els resultats.

Tot plegat s'emmarca en un complex procés de transformació que està vivint el sector educatiu i,
concretament, els ensenyaments postobligatoris: el nou currículum de batxillerat, per fer-lo més
competencial i menys memorístic; una nova selectivitat en aquesta línia que hauria d'entrar en
vigor el curs 2023-24, així com la proposta del ministeri d'Educació i FP d'establir un examen
d'accés calcat a les PAP a la resta de l'Estat.
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Justicia ordena a otros dos colegios
impartir el 25 % de clases en castellano -
Sociedad - COPE
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado medidas cautelares para que
se imparta el 25 % de las materias en lengua castellana en dos nuevos colegios catalanes, tras
la demanda presentada por dos familias cuyos hijos estudian en estos centros educativos.

Se trata de las dos primeras decisiones acordadas por el TSJC después de la inhibición del
Tribunal Supremo que motivó que pasase a ser firme la sentencia del TSJC que obliga a
impartir el 25 % de las materias en lengua castellana en todos los colegios catalanes.

Los dos autos, a los que ha tenido acceso Efe, son del pasado mes de febrero y se notificaron
los pasados días 2 y 16 de marzo.

El TSJC determina que, "partiendo de la consideración del catalán como centro de gravedad del
sistema educativo, con la correspondiente traducción en el horario lectivo que debe derivarse de
dicho principio, fijar la presencia mínima del castellano como lengua vehicular, en el curso y
clase donde el hijo/a de la parte actora sigue sus estudios, en un 25 % de las horas
efectivamente lectivas".

Por ello, el TSJC indica que se debe "impartir en dicha lengua oficial, además del área, materia
o asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, cuanto menos otra área, materia o
asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga".

Añade la resolución que en esta materia, "el material didáctico necesario deberá
corresponderse con la lengua docente".

El fallo insta al "director o directora de la escuela, mediante la notificación de esta resolución,
para que adopte las disposiciones pedagógicas oportunas en orden a la efectiva ejecución de lo
acordado, dando cuenta detallada al tribunal en el plazo de un mes".

El tribunal conviene "no requerir a la Administración demandada el ejercicio de la competencia
que le correspondía en principio de determinar la presencia vehicular del castellano en
proporción razonable", en tanto que la ha "incumplido".

Por ello, y "a fin de evitar mayores dilaciones en la adopción de las medidas cautelares" indica
que "corresponderá al director o directora del centro educativo concernido adoptar las
disposiciones pedagógicas oportunas para que, en el curso y clase donde sigue sus estudios el
hijo/a de la recurrente, se cumpla lo antedicho".

Asimismo, el fallo exige que "la administración demandada y el centro escolar deberán adoptar
igualmente las medidas necesarias para preservar la identidad y la intimidad de la parte
recurrente y de su hijo/a".

Al margen de la aplicación de las medidas cautelares para que se imparte el 25 % de las
materias en castellano en el grupo de escolarización de su hijo, las familias piden "extender el
citado porcentaje a todo el centro educativo".
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Como respuesta, el TSJC concluye que las medidas "se adoptan respecto del hijo/a del actor en
los términos expresados, en función de su interés legítimo y atendida la naturaleza cautelar de la
pretensión, sin que en esta pieza deban resolverse cuestiones relativas a la ejecución de la
sentencia dictada en otro proceso", por lo que "procede denegar la pretensión sostenida en este
punto de extender el porcentaje a todo el centro". EFE

cp/mg/fg
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El TSJC insta a otros dos colegios dar el
25% en castellano
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado medidas cautelares para
que se imparta el al menos un 25% de las materias en lengua castellana en dos nuevos
colegios catalanes, tras la demanda presentada por dos familias cuyos hijos estudian en estos
centros educativos.

Se trata de las dos primeras decisiones acordadas por el TSJC después de la inhibición del
Tribunal Supremo que motivó que pasase a ser firme la sentencia del TSJC que obliga a
impartir el 25 % de las materias en lengua castellana en todos los colegios catalanes.

 Los dos autos son del pasado mes de febrero y se notificaron el 2 y 16 de marzo de 2022.

En asignaturas troncales

El TSJC determina que, "partiendo de la consideración del catalán como centro de gravedad del
sistema educativo, con la correspondiente traducción en el horario lectivo que debe derivarse de
dicho principio, fijar la presencia mínima del castellano como lengua vehicular, en el curso y
clase donde el hijo/a de la parte actora sigue sus estudios, en un 25% de las horas
efectivamente lectivas".

Por ello, el TSJC indica que se debe "impartir en dicha lengua oficial, además del área, materia
o asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, cuanto menos otra área, materia o
asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga". Añade la resolución que
en esta materia, "el material didáctico necesario deberá corresponderse con la lengua
docente".

Los directores deben obedecer

El fallo insta al "director o directora de la escuela, mediante la notificación de esta resolución,
para que adopte las disposiciones pedagógicas oportunas en orden a la efectiva ejecución de
lo acordado, dando cuenta detallada al tribunal en el plazo de un mes".

El tribunal conviene "no requerir a la Administración demandada el ejercicio de la
competencia que le correspondía en principio de determinar la presencia vehicular del
castellano en proporción razonable", en tanto que la ha "incumplido".

Por ello, y "a fin de evitar mayores dilaciones en la adopción de las medidas cautelares" indica
que "corresponderá al director o directora del centro educativo concernido adoptar las
disposiciones pedagógicas oportunas para que, en el curso y clase donde sigue sus estudios
el hijo/a de la recurrente, se cumpla lo antedicho".

Derecho a la intimidad

Asimismo, el fallo exige que "la Administración demandada y el centro escolar deberán adoptar
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igualmente las medidas necesarias para preservar la identidad y la intimidad de la parte
recurrente y de su hijo/a".

 Al margen de la aplicación de las medidas cautelares para que se imparte el 25% de las
materias en castellano en el grupo de escolarización de su hijo, las familias piden "extender el
citado porcentaje a todo el centro educativo".

Como respuesta, el TSJC concluye que las medidas "se adoptan respecto del hijo/a del actor en
los términos expresados, en función de su interés legítimo y atendida la naturaleza cautelar de la
pretensión, sin que en esta pieza deban resolverse cuestiones relativas a la ejecución de la
sentencia dictada en otro proceso", por lo que "procede denegar la pretensión sostenida en este
punto de extender el porcentaje a todo el centro".
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los términos expresados, en función de su interés legítimo y atendida la naturaleza cautelar de la
pretensión, sin que en esta pieza deban resolverse cuestiones relativas a la ejecución de la
sentencia dictada en otro proceso", por lo que "procede denegar la pretensión sostenida en este
punto de extender el porcentaje a todo el centro".
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Justicia ordena a otros dos colegios
impartir el 25 % de clases en castellano
Barcelona, 21 abr (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado
medidas cautelares para que se imparta el 25 % de las materias en lengua castellana en dos
nuevos colegios catalanes, tras la demanda presentada por dos familias cuyos hijos estudian en
estos centros educativos.

Se trata de las dos primeras decisiones acordadas por el TSJC después de la inhibición del
Tribunal Supremo que motivó que pasase a ser firme la sentencia del TSJC que obliga a
impartir el 25 % de las materias en lengua castellana en todos los colegios catalanes.

Los dos autos, a los que ha tenido acceso Efe, son del pasado mes de febrero y se notificaron
los pasados días 2 y 16 de marzo.

El TSJC determina que, “partiendo de la consideración del catalán como centro de gravedad del
sistema educativo, con la correspondiente traducción en el horario lectivo que debe derivarse de
dicho principio, fijar la presencia mínima del castellano como lengua vehicular, en el curso y
clase donde el hijo/a de la parte actora sigue sus estudios, en un 25 % de las horas
efectivamente lectivas”.

Por ello, el TSJC indica que se debe “impartir en dicha lengua oficial, además del área, materia
o asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, cuanto menos otra área, materia o
asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga”.

Añade la resolución que en esta materia, “el material didáctico necesario deberá corresponderse
con la lengua docente”.

El fallo insta al “director o directora de la escuela, mediante la notificación de esta resolución,
para que adopte las disposiciones pedagógicas oportunas en orden a la efectiva ejecución de lo
acordado, dando cuenta detallada al tribunal en el plazo de un mes”.

El tribunal conviene “no requerir a la Administración demandada el ejercicio de la competencia
que le correspondía en principio de determinar la presencia vehicular del castellano en
proporción razonable”, en tanto que la ha “incumplido”.

Por ello, y “a fin de evitar mayores dilaciones en la adopción de las medidas cautelares” indica
que “corresponderá al director o directora del centro educativo concernido adoptar las
disposiciones pedagógicas oportunas para que, en el curso y clase donde sigue sus estudios el
hijo/a de la recurrente, se cumpla lo antedicho”.

Asimismo, el fallo exige que “la administración demandada y el centro escolar deberán adoptar
igualmente las medidas necesarias para preservar la identidad y la intimidad de la parte
recurrente y de su hijo/a”.

Al margen de la aplicación de las medidas cautelares para que se imparte el 25 % de las
materias en castellano en el grupo de escolarización de su hijo, las familias piden “extender el
citado porcentaje a todo el centro educativo”.
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o asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, cuanto menos otra área, materia o
asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga”.

Añade la resolución que en esta materia, “el material didáctico necesario deberá corresponderse
con la lengua docente”.

El fallo insta al “director o directora de la escuela, mediante la notificación de esta resolución,
para que adopte las disposiciones pedagógicas oportunas en orden a la efectiva ejecución de lo
acordado, dando cuenta detallada al tribunal en el plazo de un mes”.

El tribunal conviene “no requerir a la Administración demandada el ejercicio de la competencia
que le correspondía en principio de determinar la presencia vehicular del castellano en
proporción razonable”, en tanto que la ha “incumplido”.

Por ello, y “a fin de evitar mayores dilaciones en la adopción de las medidas cautelares” indica
que “corresponderá al director o directora del centro educativo concernido adoptar las
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Como respuesta, el TSJC concluye que las medidas “se adoptan respecto del hijo/a del actor en
los términos expresados, en función de su interés legítimo y atendida la naturaleza cautelar de la
pretensión, sin que en esta pieza deban resolverse cuestiones relativas a la ejecución de la
sentencia dictada en otro proceso”, por lo que “procede denegar la pretensión sostenida en este
punto de extender el porcentaje a todo el centro”.
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sentencia dictada en otro proceso”, por lo que “procede denegar la pretensión sostenida en este
punto de extender el porcentaje a todo el centro”.
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El Senado acogió ayer la entrega 
de los premios de la platorma de 
acción social «Ponle Freno», im-
pulsada por Atresmedia junto a 
la Fundación AXA, que recono-
cen a todos los protagonistas que 
han contribuido a mejorar la Se-
guridad Vial y a reducir la sinies-
tralidad en las carreteras. 

La 14ª edición de los premios 
estuvo presentada por Matías 
Prats, que condujo una ceremo-
nia emotiva y cercana, y que ya 
es una referencia por el recono-
cimiento que supone para las 
personas, entidades y organis-
mo públicos que contribuyen de 
forma activa y positiva a mejorar 
la seguridad vial en España. 

En su intervención, el presi-
dente del Senado, Ander Gil Gar-
cía, recordó que en 2004 «creía-
mos que los accidentes eran 
inevitables, los protagonistas 
eran otros, esa falta de concien-
cia era una de las causas de la 
siniestralidad». «Hoy las cosas 
han cambiado», señaló, aunque 
el descenso del número de vícti-
mas «no nos alivia», ya que «cada 
persona que pierde la vida es un 
fracaso colectivo», subrayó para 
apelar a políticas de educación 
a largo plazo como medida clave 
para avanzar. 

Por su parte, el ministro del 
Interior, Fernando Grande-Mar-
laska, agradeció el comporta-
miento y el esfuerzo de la mayor 
parte de los conductores para 
lograr «vencer al algoritmo» en 

dieron su vida en la carretera y 
decenas resultaron heridas», lo 
que supone «una lacra social». 

Los galardonados 
El premio a la innovación y el 
desarrollo en seguridad Vial ha 
recaído en el proyecto Análisis 
sobre el estado del asfalto «SA-
CYR inroad», de SACYR Conser-
vación, desarrollado en colabo-
ración con el Centro Tecnológico 
de Castilla y León, y a la mejor 
acción en seguridad vial ha sido 
para el curso «Vehículos de Mo-
vilidad Personal», de la Funda-
ción Educatrafi c.

El premio Ponle Freno Junior 
ha sido para la iniciativa Seguri-
dad Vial Infantil Trenty, de Eme-
sa M-30, mientras que la Armada 
Española, por su jornada de pre-
vención de riesgos, y Elsamex 
Gestión de Infraestructuras, por 
su sistema de balizamiento 
«BLIAS», han compartido el ga-
lardón a la mejor iniciativa en 
seguridad vial laboral.

El premio al ciudadano ha 
recaído en José Vázquez, policía 
local jubilado de Oviedo, con 
una experiencia de 37 años 
como agente, 30 de ellos dedi-
cados a la Educación Vial en 
colegios. Por su parte, Bartolo-
mé Vargas, fi scal de Seguridad 
Vial, recibió el galardón a la Tra-
yectoria en Seguridad Vial por 
sus 45 años de dedicación a este 
cometido. 

►Reconocen la labor de personas 
y entidades para reducir las víctimas

Ponle Freno entrega 
sus premios en 
defensa de la 
Seguridad Vial

una Semana Santa con récord de 
desplazamientos y con 29 falle-
cidos –siete menos de los pro-
nosticados–, aunque «siguen 
siendo muchos». Por ello, apeló 
a la responsabilidad comparti-
da: «Desde que salimos de casa 
somos todos seguridad vial», 
declaró.

El consejero delegado de 
Atresmedia, Silvio González, 
aseveró que los «nuevos retos de 
la movilidad» y los «peligros» 
que conllevan «van añadiendo 
complejidad a lo que ya era com-
plejo», y los ciudadanos «deben 
ser conscientes de los riesgos 
que asumen». En busca del ob-
jetivo cero víctimas, los medios 
de comunicación «no decaemos 
sino que cada vez tenemos ma-
yor interés» en ello, añadió.

Finalmente, la consejera dele-
gada y presidenta de la Funda-
ción AXA, Olga Sánchez, afi rmó 
que «además de ayudar a las víc-
timas de tráfi co, debemos traba-
jar para evitar que se produzcan 
más siniestros viales. Solo el año 
pasado más de mil personas per-

Tráfi co

En la imagen, las personalidades asistentes posan junto a los galardonados

J.C. MADRID

La ceremonia de 

entrega, que ha 

cumplido 14 

ediciones, tuvo 

lugar en el Senado

EFE

Píldoras
Alegría presenta 
el Plan de Salud 
Mental 
en el sistema 
educativo

La ministra de Educación y For-
mación Profesional, Pilar Alegría, 
anunció ayer la creación de un 
Plan de Salud Mental, dotado con 
5 millones de euros, que se llevará 
a cabo en colaboración con las 
comunidades autónomas. «El 
porcentaje de niños, niñas y ado-
lescentes con trastornos mentales 
o de conducta ha crecido tras la 
pandemia», señaló Alegría. 

«Desde el Ministerio estamos 
desarrollando un plan que aborde 
este problema en el sistema edu-
cativo», añadió.

La ministra puso de manifi esto 
el preocupante aumento de los 
trastornos mentales y de la con-
ducta en el alumnado, un proble-
ma que se está tratando en el gru-
po de trabajo de la convivencia del 
Ministerio con las comunidades
autónomas en el seno de la Con-
ferencia Sectorial de Educación.

El Plan de Salud Mental en el 
que trabaja este grupo, y que se 
enmarca dentro del Plan de Ac-
ción 2021-2024 Salud Mental y 
Covid-19 presentado por el Go-
bierno el pasado mes de octubre, 
dará especial importancia a la for-
mación del profesorado, propor-
cionándoles herramientas que les 
ayuden a identifi car y actuar ante 
estas situaciones.

La ministra hizo este anuncio 
durante la inauguración del VII 
Congreso Estatal de la Conviven-
cia, que se celebra hasta mañana 
en Logroño. La cita, que no tenía 
lugar desde 2008, está organizada 
por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional en colabo-
ración con la Consejería de Edu-
cación, Cultura, Deporte y Juven-
tud del Gobierno de La Rioja y 
reúne a cerca de 600 docentes y 
expertos de todo el país.

Además de la salud mental y 
emocional de los niños y niñas, la 
ministra hizo hincapié en su inter-
vención en las cifras del acoso es-
colar, especialmente las del cibe-
racoso, un fenómeno que también 
ha crecido con la pandemia y uno 
de los temas que protagonizan 
este Congreso «dadas las altas ta-
sas de acoso en las redes, la adic-
ción a estar hiperconectados des-
de edad temprana y todas sus 
derivadas», tal y como explicó. 

R.S. MADRID

Mitjà: La Razón

Publicat: 22/04/2022

Edició: Nacional

Secció: SOCIEDAD Sociedad

Audiència: 228.000 Lectores

Difusió: 65.098 Ejemplares

Valor: 6.594€

Viernes. 22 de abril de 2022  •  LA RAZÓN32 SOCIEDAD 

El Senado acogió ayer la entrega 
de los premios de la platorma de 
acción social «Ponle Freno», im-
pulsada por Atresmedia junto a 
la Fundación AXA, que recono-
cen a todos los protagonistas que 
han contribuido a mejorar la Se-
guridad Vial y a reducir la sinies-
tralidad en las carreteras. 

La 14ª edición de los premios 
estuvo presentada por Matías 
Prats, que condujo una ceremo-
nia emotiva y cercana, y que ya 
es una referencia por el recono-
cimiento que supone para las 
personas, entidades y organis-
mo públicos que contribuyen de 
forma activa y positiva a mejorar 
la seguridad vial en España. 

En su intervención, el presi-
dente del Senado, Ander Gil Gar-
cía, recordó que en 2004 «creía-
mos que los accidentes eran 
inevitables, los protagonistas 
eran otros, esa falta de concien-
cia era una de las causas de la 
siniestralidad». «Hoy las cosas 
han cambiado», señaló, aunque 
el descenso del número de vícti-
mas «no nos alivia», ya que «cada 
persona que pierde la vida es un 
fracaso colectivo», subrayó para 
apelar a políticas de educación 
a largo plazo como medida clave 
para avanzar. 

Por su parte, el ministro del 
Interior, Fernando Grande-Mar-
laska, agradeció el comporta-
miento y el esfuerzo de la mayor 
parte de los conductores para 
lograr «vencer al algoritmo» en 

dieron su vida en la carretera y 
decenas resultaron heridas», lo 
que supone «una lacra social». 

Los galardonados 
El premio a la innovación y el 
desarrollo en seguridad Vial ha 
recaído en el proyecto Análisis 
sobre el estado del asfalto «SA-
CYR inroad», de SACYR Conser-
vación, desarrollado en colabo-
ración con el Centro Tecnológico 
de Castilla y León, y a la mejor 
acción en seguridad vial ha sido 
para el curso «Vehículos de Mo-
vilidad Personal», de la Funda-
ción Educatrafi c.

El premio Ponle Freno Junior 
ha sido para la iniciativa Seguri-
dad Vial Infantil Trenty, de Eme-
sa M-30, mientras que la Armada 
Española, por su jornada de pre-
vención de riesgos, y Elsamex 
Gestión de Infraestructuras, por 
su sistema de balizamiento 
«BLIAS», han compartido el ga-
lardón a la mejor iniciativa en 
seguridad vial laboral.

El premio al ciudadano ha 
recaído en José Vázquez, policía 
local jubilado de Oviedo, con 
una experiencia de 37 años 
como agente, 30 de ellos dedi-
cados a la Educación Vial en 
colegios. Por su parte, Bartolo-
mé Vargas, fi scal de Seguridad 
Vial, recibió el galardón a la Tra-
yectoria en Seguridad Vial por 
sus 45 años de dedicación a este 
cometido. 

►Reconocen la labor de personas 
y entidades para reducir las víctimas

Ponle Freno entrega 
sus premios en 
defensa de la 
Seguridad Vial

una Semana Santa con récord de 
desplazamientos y con 29 falle-
cidos –siete menos de los pro-
nosticados–, aunque «siguen 
siendo muchos». Por ello, apeló 
a la responsabilidad comparti-
da: «Desde que salimos de casa 
somos todos seguridad vial», 
declaró.

El consejero delegado de 
Atresmedia, Silvio González, 
aseveró que los «nuevos retos de 
la movilidad» y los «peligros» 
que conllevan «van añadiendo 
complejidad a lo que ya era com-
plejo», y los ciudadanos «deben 
ser conscientes de los riesgos 
que asumen». En busca del ob-
jetivo cero víctimas, los medios 
de comunicación «no decaemos 
sino que cada vez tenemos ma-
yor interés» en ello, añadió.

Finalmente, la consejera dele-
gada y presidenta de la Funda-
ción AXA, Olga Sánchez, afi rmó 
que «además de ayudar a las víc-
timas de tráfi co, debemos traba-
jar para evitar que se produzcan 
más siniestros viales. Solo el año 
pasado más de mil personas per-

Tráfi co

En la imagen, las personalidades asistentes posan junto a los galardonados

J.C. MADRID

La ceremonia de 

entrega, que ha 

cumplido 14 

ediciones, tuvo 

lugar en el Senado

EFE

Píldoras
Alegría presenta 
el Plan de Salud 
Mental 
en el sistema 
educativo

La ministra de Educación y For-
mación Profesional, Pilar Alegría, 
anunció ayer la creación de un 
Plan de Salud Mental, dotado con 
5 millones de euros, que se llevará 
a cabo en colaboración con las 
comunidades autónomas. «El 
porcentaje de niños, niñas y ado-
lescentes con trastornos mentales 
o de conducta ha crecido tras la 
pandemia», señaló Alegría. 

«Desde el Ministerio estamos 
desarrollando un plan que aborde 
este problema en el sistema edu-
cativo», añadió.

La ministra puso de manifi esto 
el preocupante aumento de los 
trastornos mentales y de la con-
ducta en el alumnado, un proble-
ma que se está tratando en el gru-
po de trabajo de la convivencia del 
Ministerio con las comunidades
autónomas en el seno de la Con-
ferencia Sectorial de Educación.

El Plan de Salud Mental en el 
que trabaja este grupo, y que se 
enmarca dentro del Plan de Ac-
ción 2021-2024 Salud Mental y 
Covid-19 presentado por el Go-
bierno el pasado mes de octubre, 
dará especial importancia a la for-
mación del profesorado, propor-
cionándoles herramientas que les 
ayuden a identifi car y actuar ante 
estas situaciones.

La ministra hizo este anuncio 
durante la inauguración del VII 
Congreso Estatal de la Conviven-
cia, que se celebra hasta mañana 
en Logroño. La cita, que no tenía 
lugar desde 2008, está organizada 
por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional en colabo-
ración con la Consejería de Edu-
cación, Cultura, Deporte y Juven-
tud del Gobierno de La Rioja y 
reúne a cerca de 600 docentes y 
expertos de todo el país.

Además de la salud mental y 
emocional de los niños y niñas, la 
ministra hizo hincapié en su inter-
vención en las cifras del acoso es-
colar, especialmente las del cibe-
racoso, un fenómeno que también 
ha crecido con la pandemia y uno 
de los temas que protagonizan 
este Congreso «dadas las altas ta-
sas de acoso en las redes, la adic-
ción a estar hiperconectados des-
de edad temprana y todas sus 
derivadas», tal y como explicó. 

R.S. MADRID
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Pilar Alegría destaca que 15.567 ucranianos
están escolarizados en España y valora la
cooperación del Ministerio y CCAA -
elEconomista.es
Madrid
21/04/2022 - 14:28

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha puesto en valor "la cooperación y colaboración"
entre el Ministerio y las comunidades autónomas para ayudar a la integración de los niños y
niñas que han tenido que huir de Ucrania. Según las cifras aportadas por la ministra, a día de
hoy están escolarizados ya en España 15.567 niños ucranianos, 97 de ellos en La Rioja.

Pilar Alegría ha realizado estas declaraciones en la localidad riojana de Arnedo hasta donde ha
acudido para "conocer de primera mano" la integración que hace el sistema educativo para
acoger a estos niños que están sufriendo "esa guerra injusta de Putin", ha dicho. Ante ello, ha
explicado, "el sistema educativo está haciendo un ejercicio de solidaridad y responsabilidad".

Durante su visita, la ministra ha estado acompañada por la delegada del Gobierno en La Rioja,
María Marrodán, el consejero de Educación, Pedro Uruñuela, y el alcalde de Arnedo, Javier
García, entre otras autoridades.

Como ha destacado, la mayoría de estos alumnos ucranianos están siendo escolarizados en
Valencia, Madrid, Andalucía y Murcia y, en el caso de La Rioja, de los 97, 9 de ellos se
encuentran en el colegio que ha visitado hoy 'La Estación' de Arnedo.

Equipo de trabajo junto a las CCAA

Desde el Ministerio, ha indicado, "queremos hacer este proceso de escolarización lo mejor
posible y para ello se ha creado un equipo de trabajo junto con las ccaa porque nos podemos
poner en la piel de esos padres, madres y niños que salen de ese país y, si hay un espacio en
donde se puedan sentir seguros, socializar e integrarse es el colegio".

Para ello, ha reiterado, es fundamental "la colaboración" con las ccaa y desde el Ministerio se
han puesto a disposición de estas "medios económicos para la contratación de profesorado o
materiales".

Además, ha indicado, "estamos a punto de aprobar la selección de más de 200 auxiliares de
conversación para mejorar el proceso de inmersión lingüística".

32 millones de euros para La Rioja

Un trabajo que "también se está desarrollando en La Rioja porque la educación es un baluarte
fundamental y objetivo prioritario". En este punto, ha indicado, La Rioja recibirá en 2022 un total
de 32 millones de euros para que 6.000 riojanos y riojanas puedan disfrutar del derecho básico
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de una beca para que puedan seguir estudiando lo máximo que puedan y para la puesta en
marcha de 450 nuevas plazas gratuitas de 0-3 años".

Fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas

En otro orden de asuntos, la ministra también ha querido agradecer el esfuerzo y el trabajo que
toda la comunidad educativa ha realizado durante la pandemia. "Tras 700 días, ha desaparecido
la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores y debo agradecer y felicitar ante el gran
esfuerzo de equipos directivos, profesores y estudiantes en estos dos años difíciles de
pandemia".

En todo este tiempo, ha indicado, "la escuela ha dado lo mejor de sí mismos y nuestros
estudiantes han podido asistir a espacios educativos seguros. Todo ello ha sido posible gracias
al gran y valioso esfuerzo de los maestros y maestras y la comunidad docente".

Tras la visita al colegio de La Estación, la ministra acudirá también a conocer el IES Celso Díaz
de Arnedo y, ya por la tarde, intervendrá en Logroño en la inauguración del VII Congreso
Nacional de Convivencia que tiene como lema 'Aprender y Convivir' "dos verbos que están
unidos indisolublemente", ha terminado.
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España supera los 15.500 alumnos
refugiados ucranianos ya escolarizados -
España - COPE
España ha escolarizado ya, en diferentes niveles, a 15.567 alumnos ucranianos que han huido
de la guerra y que se han integrado principalmente en la Comunidad Valenciana, Madrid,
Andalucía y Murcia, ha afirmado este jueves la ministra de Educación, Pilar Alegría.

Alegría ha hecho estas declaraciones a los periodistas en el centro de Educación Infantil y
Primaria La Estación de la ciudad riojana de Arnedo, con 9 de los 97 alumnos llegados de
Ucrania en los últimos meses a La Rioja, tras lo que ha visitado el instituto Celso Díaz de esta
localidad, que tiene escolarizados a 4 estudiantes ucranianos.

La ministra ha incidido en el "ejercicio de solidaridad y responsabilidad" de todo el sistema
educativo español para acoger ya a 15.567 alumnos llegados de Ucrania, para lo que se ha
establecido un procedimiento de escolarización extraordinario coordinado por un equipo de
trabajo que integran representantes de su Ministerio y de las comunidades autónomas.

Se ha referido a "la magnífica integración que está haciendo nuestro sistema educativo y
nuestra escuela con estos niños y estudiantes que se marchan de Ucrania por esta guerra
injusta de Putin".

"Tenemos que ponernos en la piel de los padres y de esos niños que salen de su país fruto de la
barbarie y si hay un espacio para que se puedan sentir seguros, socializar e integrarse son los
colegios", ha considerado la ministra, quien ha explicado que también trabajan con las
comunidades para contratar profesores de apoyo y para la traducción al ucraniano de materiales
escolares.

Además, ha detallado que ya está en marcha el proceso de selección de más de 200 auxiliares
de conversación, que se pondrán a disposición de las comunidades autónomas para
complementar la atención a estos estudiantes.

Por otro lado, Alegría ha aludido a que esta tarde asiste en Logroño al Congreso de Convivencia
Escolar, sobre el que ha dicho que "la convivencia educativa es un elemento esencial, un
objetivo que compartimos toda la comunidad educativa".

"Hay datos que nos invitan a la reflexión porque no son positivos, como los de acoso escolar
dentro y fuera del entorno educativo", ha admitido la ministra, quien ha aludido a estudios que
indican que, en estos años, "esas situaciones han aumentado, sobre todo cuando hablamos de
redes sociales".

Ha considerado que "también en los entornos escolares hay que seguir trabajando" y ha aludido
al "incremento de problemas de salud mental y emocional de nuestros niños y jóvenes" durante
la pandemia.

Por ello, el Ministerio trabaja con las comunidades autónomas en un plan específico de este
tema, dotado con más de 5 millones de euros, para "poner medios y recursos ante el
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empeoramiento de la salud emocional de los jóvenes. Es una prioridad que tenemos que
atender", ha concluido. EFE.
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La Sentiu de Sió escolaritza cinc nens
ucraïnesos i ajuda a ‘salvar’ l’escola rural
d’aquest municipi - La Manyana
El municipi de la Sentiu de Sió ha escolaritzat cinc nens ucraïnesos, en una mesura que permet
‘salvar’ l’escola rural del municipi davant la despoblació i la baixa natalitat en aquesta localitat
de la Noguera.

Una de les prioritats dels municipis lleidatans que acullen refugiats ucraïnesos és escolaritzar-
los el més ràpid possible. A la Sentiu de Sió (Noguera) això ja és una realitat. Cinc infants, de 3,
4 i 6 anys, van començar dimecres les primeres classes a l’escola Mare de Déu de la Guardiola,
on, tal com va explicar ahir a aquest diari la mestra d’educació infantil i directora, Meritxell
Capdevila, han estat rebuts de manera efusiva pels seus nous companys. “Estan molt contents i
encantats i estarien tota l’estona amb ells a classe, però de moment estem intentant no atabalar-
los”, va explicar la directora.

Capdevila va expressar que els petits ucraïnesos s’han adaptat “molt bé” a l’escola i als
companys, malgrat que ha suposat un gran canvi per ells. “Un nen sí que va plorar una mica més
perquè trobava a faltar la seva mare, però de moment estem contents. Estan jugant i mostren
una gran predisposició per aprendre, són molt espavilats”, va dir. L’escola està utilitzant el
traductor durant les classes, una eina que facilita la integració i adaptació dels infants. Capdevila
també va afirmar que en principi quatre dels cinc nens continuaran al centre quan acabi el curs.

L’escola Mare de Déu de la Guardiola es troba dins de la Zona Escolar Rural El Romaní. Com
tants altres centres rurals, batalla diàriament per aconseguir nous alumnes i evitar el tancament.
En aquest sentit, Capdevila va reconèixer que l’arribada dels refugiats “ens ha ajudat moltíssim
en la matrícula i a més també dona a conèixer una mica la Sentiu perquè l’escola rural és
important i, al final, la despoblació i la baixa natalitat són un dels hàndicaps més grans que
tenim”.

Per una altra banda, Sorigué ha habilitat allotjaments temporals per acollir a familiars dels seus
treballadors ucraïnesos a les seves instal·lacions de Sant Jordi de Mollé, Balaguer, Lleida. Fins
avui, s’han acollit cinc nuclis familiars formats principalment per dones i nens i nenes de 2 a 14
anys. A més, l’empresa ha enviat material sanitari i productes de primera necessitat a Ucraïna.
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d’aquest municipi - La Manyana
El municipi de la Sentiu de Sió ha escolaritzat cinc nens ucraïnesos, en una mesura que permet
‘salvar’ l’escola rural del municipi davant la despoblació i la baixa natalitat en aquesta localitat
de la Noguera.

Una de les prioritats dels municipis lleidatans que acullen refugiats ucraïnesos és escolaritzar-
los el més ràpid possible. A la Sentiu de Sió (Noguera) això ja és una realitat. Cinc infants, de 3,
4 i 6 anys, van començar dimecres les primeres classes a l’escola Mare de Déu de la Guardiola,
on, tal com va explicar ahir a aquest diari la mestra d’educació infantil i directora, Meritxell
Capdevila, han estat rebuts de manera efusiva pels seus nous companys. “Estan molt contents i
encantats i estarien tota l’estona amb ells a classe, però de moment estem intentant no atabalar-
los”, va explicar la directora.

Capdevila va expressar que els petits ucraïnesos s’han adaptat “molt bé” a l’escola i als
companys, malgrat que ha suposat un gran canvi per ells. “Un nen sí que va plorar una mica més
perquè trobava a faltar la seva mare, però de moment estem contents. Estan jugant i mostren
una gran predisposició per aprendre, són molt espavilats”, va dir. L’escola està utilitzant el
traductor durant les classes, una eina que facilita la integració i adaptació dels infants. Capdevila
també va afirmar que en principi quatre dels cinc nens continuaran al centre quan acabi el curs.

L’escola Mare de Déu de la Guardiola es troba dins de la Zona Escolar Rural El Romaní. Com
tants altres centres rurals, batalla diàriament per aconseguir nous alumnes i evitar el tancament.
En aquest sentit, Capdevila va reconèixer que l’arribada dels refugiats “ens ha ajudat moltíssim
en la matrícula i a més també dona a conèixer una mica la Sentiu perquè l’escola rural és
important i, al final, la despoblació i la baixa natalitat són un dels hàndicaps més grans que
tenim”.

Per una altra banda, Sorigué ha habilitat allotjaments temporals per acollir a familiars dels seus
treballadors ucraïnesos a les seves instal·lacions de Sant Jordi de Mollé, Balaguer, Lleida. Fins
avui, s’han acollit cinc nuclis familiars formats principalment per dones i nens i nenes de 2 a 14
anys. A més, l’empresa ha enviat material sanitari i productes de primera necessitat a Ucraïna.
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Alsina ofereix l’experiència amb l’idioma a
les escoles catalanes per a la integració de
menors refugiats a Bratislava - La Manyana
La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha ofert l’experiència catalana a
les escoles per integrar els menors refugiats d’Ucraïna que arriben a Eslovàquia. Alsina ha
visitat aquest dijous el centre d’acollida de Bottova, una antiga estació d’autobusos de Bratislava
que s’ha adaptat per a rebre les persones que fugen de la guerra, i s’ha reunit amb el president
de la regió de Bratislava, Juraj Droba, a la seu del govern. “Hem ofert l’experiència de Catalunya
en la integració a les aules d’acollida per la llengua”, ha assenyalat Alsina en declaracions a
l’ACN, traslladant la possibilitat de “col·laborar per compartir experiències i posar en
coneixement com s’organitzen les escoles públiques catalanes”.

La consellera ha destacat que Eslovàquia no té tradició d’incorporar infants que parlen una
llengua estrangera al sistema educatiu, motiu pel qual Catalunya pot servir de model. “Implica el
repte de poder integrar de manera ràpida nens d’Ucraïna que només parlen ucraïnès a un model
d’escola que no està acostumat a rebre infants que no parlen eslovac”, ha apuntat.

Aquesta pràctica, ha destacat, està consolidada a Catalunya després de molts anys de rebre
immigració i “acollir els nens a un model d’immersió lingüística perquè se sentin còmodes i
puguin seguir el curs educatiu”.

Fins a mil persones per dia

L’escolarització és un dels serveis que s’ofereix en el paquet de serveis socials inclòs en el
mecanisme eslovac d’acollida al refugiat ucraïnès, i que s’ofereix des del centre Bottova de
Bratislava, habilitat a l’inici de la guerra. Al començament l’espai estava saturat davant
l’afluència de persones que hi arribaven, més d’un miler cada dia, donada la proximitat del país
amb Ucraïna.

Ara, però, els refugiats s’han anat repartint poc a poc a través dels diferents països de la Unió
Europea. “Ara les persones arriben més a poc a poc, unes 600 diàries”, explica a l’ACN
Alexandra Ister, responsable del centre, que té una capacitat màxima per a 2.500 persones.

L’espai està pensat per ser un primer punt d’acollida. “Arriben, es registren i se’ls dona l’estatus
de protecció temporal, fet que els dona dret a buscar feina o rebre assistència sanitària”, detalla
Ister.

Al mateix lloc s’hi poden quedar fins a un màxim de deu dies, moment en què caldrà que trobin
un lloc on instal·lar-se. Molts, però, arriben i marxen ràpidament, donat que tenen familiars vivint
al país i tenen on traslladar-se.
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Europea. “Ara les persones arriben més a poc a poc, unes 600 diàries”, explica a l’ACN
Alexandra Ister, responsable del centre, que té una capacitat màxima per a 2.500 persones.

L’espai està pensat per ser un primer punt d’acollida. “Arriben, es registren i se’ls dona l’estatus
de protecció temporal, fet que els dona dret a buscar feina o rebre assistència sanitària”, detalla
Ister.

Al mateix lloc s’hi poden quedar fins a un màxim de deu dies, moment en què caldrà que trobin
un lloc on instal·lar-se. Molts, però, arriben i marxen ràpidament, donat que tenen familiars vivint
al país i tenen on traslladar-se.
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El Sr. Cambray i una professora jubilada
Benvolgut Sr. Cambray,

Em dic Eulàlia V. i he decidit unir la meva veu a aquest cor de dones, com la Marta S. i la
Montserrat D., que li escriuen a través d'ElNacional.cat per expressar-li les seves tristes
recances. Durant 37 anys he estat professora de filosofia, especialitat sempre en perill d’extinció,
i tot i que he gaudit de la vida professional —de la qual m’enduc molts bons amics i estrets
vincles amb l’alumnat— cregui'm si li dic amb paraules de l’androide a punt d’expirar que “jo he
vist desastres pedagògics que vostè no creuria”. Des de fa uns mesos estic feliçment jubilada i
em dedico a la lectura i a la meva passió pel cinema de Hollywood; però últimament el cos em
demana acció i per això començo a estar temptada d’apuntar-me a les protestes del grup “El
silenci” per poder irrompre al Parlament enarborant pancartes i als “Fridays for future” amb el
jovent per cuidar del medi ambient. Sí, Sr. Cambray, vostè m’ha convertit en una activista
profaflauta que no s’ha perdut cap manifestació aquest mes de març; i com que tinc més temps
que mai, m’estic dedicant a fer-li un estret seguiment en tots els mitjans de comunicació, al més
pur estil Atracción fatal (pel·lícula que no sé si haurà vist perquè vostè devia ser molt jove!).
Fixi’s que he escoltat, estoicament, les 4 hores 23 minuts de la seva compareixença en la
Comissió d’educació del Parlament de Catalunya, he seguit cartesianament l’infructuós intent de
reprovació de la seva gestió com a conseller impulsada per la CUP, he escoltat resignadament
la seva entrevista a Catalunya Ràdio (la que era nostra!), m’he apuntat als combatius grups de
Telegram de professorat i AFAS que qüestionen el seu management, i mai m’hagués imaginat
que acabaria tuitant compulsivament contra les seves piulades com a Profapower, sobrenom
que m’agrada força perquè em dona un aire de despietada heroïna de Tarantino.

Com veu, encara no he tingut temps d’avorrir-me. La meva carrera docent va començar a una
escola privada d'elit on les famílies molt benestants sempre han fet substancioses aportacions, i
que ara ha catalanitzat el seu nom per poder gaudir d’un concert educatiu que vostès,
incomprensiblement, li han concedit. Com que mai no em van considerar “uno de los nuestros”,
vaig fugir cames ajudeu-me de la gestió autoritària de l’escola privada i de l'homogeneïtat
high class d’alumnat i famílies amb mentalitat clientelar. Vaig aprovar les temudes
oposicions, i des d’aleshores he treballat ("amb il·lusió!") en 6 instituts i a les ordres de 7
direccions diferents. Cregui'm, Sr. Cambray, d’aquestes últimes n’he vist de tots colors: des de
directores de tarannà assenyat i democràtic que pleguen per esgotament, a directors que es
comporten com a Lobos de Wall Street, i porten al límit les atribucions que malauradament els
ha anat concedint la LEC del 2009.

Ja es pot imaginar que 37 anys donen per molt, i que a l’aula he combinat mètodes que vostès
consideren avui en dia caducs com són les classes magistrals, amb eines pedagògiques que
des de fa anys —i molt abans que vostè les descobrís— se suposava que ja eren innovadores:
he incorporat des de temps immemorials les TIC a l’aula, gairebé sense recursos; amb els meus
alumnes he fet blogs, pàgines web, vídeos, podcasts, etc. amb eines que gairebé ja han passat
a la història com el Mixbook o el Voice Thread, i que ara es renoven cada dos per tres amb noms
com Sites, Mailchimp, Padlet, Hootsuite, Aurasma, Symbaloo, Colorcilla, i d’altres que farien les
delícies dels Monthy Pyton. Vaig ser pionera en l’organització de projectes Comenius, ara dits
Erasmus+, que implicaven intercanvis escolars al voltant dels valors democràtics de la
ciutadania europea —clar que això va ser abans que la Troika ens decebés i ens fes entendre, a
cop de retallada, que a Europa el que de debò ens uneix és només l’economia—. Imbuïda
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jovent per cuidar del medi ambient. Sí, Sr. Cambray, vostè m’ha convertit en una activista
profaflauta que no s’ha perdut cap manifestació aquest mes de març; i com que tinc més temps
que mai, m’estic dedicant a fer-li un estret seguiment en tots els mitjans de comunicació, al més
pur estil Atracción fatal (pel·lícula que no sé si haurà vist perquè vostè devia ser molt jove!).
Fixi’s que he escoltat, estoicament, les 4 hores 23 minuts de la seva compareixença en la
Comissió d’educació del Parlament de Catalunya, he seguit cartesianament l’infructuós intent de
reprovació de la seva gestió com a conseller impulsada per la CUP, he escoltat resignadament
la seva entrevista a Catalunya Ràdio (la que era nostra!), m’he apuntat als combatius grups de
Telegram de professorat i AFAS que qüestionen el seu management, i mai m’hagués imaginat
que acabaria tuitant compulsivament contra les seves piulades com a Profapower, sobrenom
que m’agrada força perquè em dona un aire de despietada heroïna de Tarantino.

Com veu, encara no he tingut temps d’avorrir-me. La meva carrera docent va començar a una
escola privada d'elit on les famílies molt benestants sempre han fet substancioses aportacions, i
que ara ha catalanitzat el seu nom per poder gaudir d’un concert educatiu que vostès,
incomprensiblement, li han concedit. Com que mai no em van considerar “uno de los nuestros”,
vaig fugir cames ajudeu-me de la gestió autoritària de l’escola privada i de l'homogeneïtat
high class d’alumnat i famílies amb mentalitat clientelar. Vaig aprovar les temudes
oposicions, i des d’aleshores he treballat ("amb il·lusió!") en 6 instituts i a les ordres de 7
direccions diferents. Cregui'm, Sr. Cambray, d’aquestes últimes n’he vist de tots colors: des de
directores de tarannà assenyat i democràtic que pleguen per esgotament, a directors que es
comporten com a Lobos de Wall Street, i porten al límit les atribucions que malauradament els
ha anat concedint la LEC del 2009.

Ja es pot imaginar que 37 anys donen per molt, i que a l’aula he combinat mètodes que vostès
consideren avui en dia caducs com són les classes magistrals, amb eines pedagògiques que
des de fa anys —i molt abans que vostè les descobrís— se suposava que ja eren innovadores:
he incorporat des de temps immemorials les TIC a l’aula, gairebé sense recursos; amb els meus
alumnes he fet blogs, pàgines web, vídeos, podcasts, etc. amb eines que gairebé ja han passat
a la història com el Mixbook o el Voice Thread, i que ara es renoven cada dos per tres amb noms
com Sites, Mailchimp, Padlet, Hootsuite, Aurasma, Symbaloo, Colorcilla, i d’altres que farien les
delícies dels Monthy Pyton. Vaig ser pionera en l’organització de projectes Comenius, ara dits
Erasmus+, que implicaven intercanvis escolars al voltant dels valors democràtics de la
ciutadania europea —clar que això va ser abans que la Troika ens decebés i ens fes entendre, a
cop de retallada, que a Europa el que de debò ens uneix és només l’economia—. Imbuïda
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d’esperit transformador, vaig acceptar la proposta de treballar durant dos anys en un projecte al
seu departament de Via Augusta, però, impotent i avorrida de passejar el formulari A-38 com
l’Astèrix a "la casa que fa tornar boig", vaig plegar perquè volia sentir-me útil de nou, mentre els
companys d’oficina se’n feien creus de la meva decisió de tornar a les aules d’on ells havien
desertat.

I parlant de les aules, quan vostè insisteix en el fet que ve del món de l’educació, sol esmentar
que els seus pares eren mestres (però hauria de saber que “la barba no fa al filòsof”), i que el
2015 va ser un fugaç professor de tecnologia d’un institut, on recorda, vagament, haver patit les
retallades. De seguida va buscar aixopluc, ben lluny de les barricades, sota el paraigua de la
UOC i dels successius càrrecs polítics de gestió que ha ocupat a ERC. No gosaria mai posar en
dubte els seus mantres preferits: que s’estima molt l’escola pública i que les dures decisions
polítiques que pren a l’estil Dama de hierro —amb la resistència d’un professorat carrincló,
immobilista, corporativista i no sé quantes misèries més— responen a la voluntat de fer sempre
el millor pels infants i joves catalans. Tanmateix, li haig de dir que les tres millores de país que
vostè anuncia aquests dies, com són la gratuïtat d’Infantil 2 i 3 a l’escola pública, el finançament
amb 800 euros per alumne de l'escola bressol privada (que vostè prefereix anomenar “no-
pública” perquè li fa vergonyeta) i la reducció de ràtios a Infantil 3 (tot aprofitant la baixada de la
natalitat), seran mesures tan efectives com seguir tocant a l’orquestra del Titànic mentre el
vaixell del nostre sistema educatiu s’enfonsa. Si no ho he comptat malament, la millora de les
ràtios no es notaria a la secundària i al Batxillerat fins d’aquí 6 i 10 cursos, respectivament. I
mentrestant què fem? Quousque tandem abutere Catilina patientia nostra, ¿eh?

Miri, li diré què en penso, Sr. Cambray: l’autèntic acord de país que generaria un canvi de
paradigma de l’alçada d’un tsunami seria la implementació de dues mesures del més elemental
sentit comú, “querido Watson”: la reducció de les ràtios a tots els nivells del sistema educatiu
alhora i el restabliment de l’horari lectiu del professorat anterior a les retallades (que vostè
va patir tant). Perquè jo li explico, conseller, mentre el departament es fa un fart de predicar que
l’alumnat ha de ser el centre de l’aprenentatge, el professorat que està a unes trinxeres més
fondes que les del Soldado Ryan, batalla cada dia amb grups de 30 o 35 alumnes a l’aula.
Afegeixi que les tutores, per un complement econòmic irrisori i amb només una o dues hores
setmanals, intenten gestionar la Tormenta perfecta de la diversitat de l’alumnat: problemes de
salut mental, afectiva i sexual, violència de gènere, conductes suïcides, trastorns de la conducta
alimentària, assetjament escolar, maltractaments familiars, situacions econòmiques
desafavorides, dislèxies, trastorns d’aprenentatge… Amb aquest panorama comprendrà vostè
que les tutores apaguen tants focs cada setmana que semblen les protagonistes de Lo que el
viento se llevó en ple atac d’ansietat!

Sr. Cambray, reconec que jo no n’entenc de números, però els seus pressupostos i partides
especials semblen un mal remake de Toma el dinero y corre, però sense cap gràcia. Per
exemple, vostès han comprat ordinadors a dojo pels alumnes, fins i tot pels qui ja en tenien qui
sap quants a casa; mantenen un nombre molt elevat de professorat alliberat treballant als
centres de recursos, als serveis territorials i al seu departament (amb substanciosos
complements retributius); cada curs han fet créixer els formadors —de formadors— i mentors —
de no se sap qui o què— en les seves nòmines; tenen un cos d’inspectors sobredimensionat i
tan absent dels instituts que en 37 anys de carrera m’he preguntat si no serien éssers tan virtuals
com els hologrames de Darth Vader a L’estrella de la mort; han invertit molts diners en estudis i
diagnòstics de la filantròpica Fundació Bofill; i per acabar-ho d’adobar, en plena vaga docent,
han aprovat un decret que fa efectiu un augment sucós de la remuneració de les
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vostè anuncia aquests dies, com són la gratuïtat d’Infantil 2 i 3 a l’escola pública, el finançament
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direccions, que té la pinta de voler comprar voluntats i curtcircuitar protestes. I penso jo si
no fora millor que anés En busca del arca perdida i aquests diners, més d’altres que ja traurà
vostè d’on calgui, els invertís en les dues veritables millores que li he proposat. Vagi fent
números i pensi-s’ho bé, Sr. Cambray.

Mentre vostès expliquen pel·lícules a la ciutadania amb un guió digne de La La Land on canten
que la solució a tots els mals de l’educació és l’aprenentatge per reptes i per projectes, el
veritable repte de les meves companyes —i de les pobres alumnes amuntegades— no és pas
ensenyar o aprendre sinó sobreviure i procurar “no morir con las mascarillas puestas”. Espero de
tot cor que hagi tingut unes bones vacances i el temps necessari per mirar-se amb distància el
problema que té entre mans, perquè no voldria que patís uns altres Idus de marzo sindicals (per
cert, sàpiga que el Clooney és un dels meus actors preferits ;-)). I tot això li dic perquè tampoc li
desitjo que en tornar de nou a l’escola, quan tots ens traiem ja per fi les màscares i les
mascaretes, acabi veient qualsevol cosa menys somriures complaents.

Resto ansiosa a l’espera de la seva resposta, i mentrestant li prometo seguir amatent la seva
carrera professional.

Eulàlia V.
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Ebau: ¿En qué comunidad es más fácil
aprobar la Selectividad? | Educación | EL
PAÍS
La Selectividad del año pasado alcanzó un récord de aprobados (92,7% del total de
presentados y 94,6% entre los que procedían del Bachillerato) y mantuvo importantes
diferencias territoriales. Los datos oficiales reflejan que el porcentaje de aprobados difirió hasta
en 7,7 puntos porcentuales entre las comunidades. La distancia entre las notas medias llegó a
ser de hasta un punto. Cada autonomía organiza sus pruebas de Selectividad, pero el distrito
universitario es único. Es decir, que un alumno puede matricularse en una carrera en cualquier
facultad de España al margen de dónde haya realizado las pruebas de acceso a la Universidad.
Y la competencia por acceder a ciertas titulaciones se decide en muchos casos por milésimas.

La suavización de las reglas de la Selectividad aprobadas con motivo de la covid ha tenido
como efecto, si se comparan los resultados de 2021 con los de 2019, la última edición
prepandemia, que la diferencia de aprobados entre territorios se ha reducido, mientras que la
distancia entre las notas medias se ha ampliado, según los datos del Ministerio de
Universidades.

Las cinco comunidades con más aprobados totales en la evaluación de acceso a la Universidad
(Evau) del año pasado fueron: País Vasco (97,6%), Castilla y León (97%), La Rioja (96,4%),
Aragón (95,8%) y Navarra (95,1%). Y las cinco autonomías con menos fueron Canarias y
Baleares (ambas con el 89,9%), Galicia (90,5%), Andalucía (91,8%) y Madrid (92%).

En cuanto a la nota media (de los aprobados procedentes de Bachillerato), las cinco
comunidades con mejores calificaciones fueron: País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Murcia
(con un 7,2) y Asturias (7,1). En el otro extremo, los territorios con calificaciones medias más
bajas fueron Baleares (6,2), Galicia (6,6), Madrid, (6,7), Comunidad Valenciana y Canarias (6,8).

La diferencia de aprobados entre territorios se ha reducido respecto a la edición de 2019 (las
autonomías donde antes de la pandemia ya aprobaban casi todos los alumnos, como el País
Vasco, donde lo hacía el 95,7%, tenían menor margen de crecimiento que aquellas que partían
de más abajo, como Galicia, donde hace dos años el porcentaje era del 86%). Las posiciones
relativas de las autonomías en la clasificación de aprobados no han variado mucho, aunque hay
algún caso llamativo, como Canarias, donde en 2019 aprobaba un porcentaje de alumnos
(91,7%) superior al de 2021 (89,9%).

La diferencia territorial entre las notas medias de la Selectividad, en cambio, ha aumentado: en
2019 era de 0,6 puntos y el año pasado alcanzó un punto. Y tampoco el orden que ocupaban las
autonomías han cambiado mucho entre el sistema de evaluación anterior y posterior a la
pandemia: las cinco autonomías donde los alumnos obtenían mejores notas medias en 2019
vuelven a ocupar los cinco primeros puestos en 2021, aunque en posiciones distintas. En el
grupo de cola repiten cuatro de las cinco; la excepción es Madrid, que hace dos años ocupaba
el octavo puesto y el año pasado descendió al decimoquinto. La nota media del conjunto de los
alumnos aumentó en 2021 cuatro décimas respecto a 2019, hasta alcanzar un 6,9.

La llamada calificación de acceso a grado es el resultado de una fórmula en el que la nota
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media del Bachillerato pesa un 60% y la calificación en la fase general de la Selectividad, un
40%. A esto, que da como máximo 10 puntos, todavía hay que sumar, para obtener la nota de
admisión, que es con la que se compite para obtener una plaza en la facultad, el resultado que
los alumnos obtienen eventualmente en la fase voluntaria de la Selectividad, que permite
presentarse a más exámenes y conseguir hasta otros cuatro puntos más. De ahí que la nota
máxima de admisión que puede alcanzar un alumno sean 14 puntos. Los datos del Ministerio de
Universidades permiten comparar la calificación de acceso a grado por comunidades (esto es,
nota del Bachillerato más fase general de la Selectividad). Y el resultado cambia bastante el
panorama territorial respecto al que arrojan por sí solas las calificaciones de Selectividad.

Las cinco autonomías que en este caso se sitúan en cabeza son Murcia (7,8), Andalucía,
Extremadura, Asturias y Canarias (7,7 todas ellas). Y a la cola aparecen Baleares (7,1),
Cataluña (7,3) y, empatadas, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y La Rioja (7,4).
El efecto de las notas del Bachillerato, que ponen los centros educativos, en la calificación de
acceso a la Universidad da argumentos a los expertos que, como Ana Remesal, profesora de
Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Barcelona, advierten que las
críticas que recibe la Selectividad por no plantear las mismas pruebas en las distintas
comunidades, suelen olvidar que es solo una de las diferencias que influyen en los resultados
de los estudiantes, entre las que también está el contexto familiar del alumno o los correctores
que le toquen en unas pruebas con muchas preguntas abiertas.

El porcentaje de alumnos que el año pasado lograron sobresaliente en la Selectividad, respecto
al total de estudiantes presentados a las pruebas, también fue mucho más elevado que antes de
la pandemia como consecuencia de la flexibilización de las reglas, que hacen que los
exámenes sean más sencillos. A la cabeza se situaron Murcia y Asturias (12,9%), Extremadura
(11%), Cantabria (10,9%) y Castilla-La Mancha (9,7%). A la cola, Baleares (1,9%), La Rioja
(3,1%), Comunidad Valenciana (3,4%), Galicia (3,7%) y Cataluña (3,8%). La media en el
conjunto de España fue del 6,5%. En 2019, el volumen de sobresalientes y las diferencias entre
unas comunidades y otras fue muy inferior: Asturias, donde más alumnos consiguieron dicha
calificación, el porcentaje alcanzó el 5,4%, mientras que Baleares, donde menos, fue del 1%. En
2020, el primer año con las reglas más generosas en la Selectividad, la diferencia entre unos y
otros territorios fue incluso mayor que el año pasado: en Asturias obtuvieron la máxima nota un
14,6% de los estudiantes y en Baleares, el 2,1%.

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir
nuestra newsletter semanal.
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9LLEIDA
SEGRE 
Divendres, 22 d’abril del 2022

J.M.A
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament ha sol·li-
citat aquesta setmana al jutjat 
contenciós que autoritzi amb ca-
ràcter urgent que els operaris de 
l’empresa a la qual ha encarre-
gat la demolició subsidiària del 
número 41 del carrer del Carme 
puguin accedir a aquest edifici 
per iniciar els treballs. Aquest 
immoble va ser declarat en estat 
de ruïna imminent a comença-
ments de febrer, per la qual cosa 
la Paeria va ordenar al titular, 
la firma Dinater Proyectos y 
Promociones, que procedís a 
demolir-lo de forma immedia-
ta. Tanmateix, ni ha complert 
aquesta ordre ni ha autoritzat 
la Paeria que pugui fer-ho de 
forma subsidiària, després que 
aquesta li requerís fer-ho el pas-
sat 29 de març.

Aquest requeriment munici-
pal va arribar després que Di-
nater presentés un recurs contra 
la declaració de ruïna imminent 
argumentant que estava pre-
parant un projecte de reforma 
de l’immoble. L’ajuntament el 
va desestimar i en una nova 
resolució va confirmar l’ordre 
de demolició, va encarregar a 
l’empresa Biosca l’execució de 
la demolició per un pressupost 
de 70.438,79 euros i va instar 
la propietat a facilitar-li l’accés 
a l’immoble, sense que fins ara 
hagi donat cap resposta, per la 
qual cosa finalment ha optat per 
acudir al jutge.

Ara, en una nova resolució, 
confirma la demolició subsi-
diària –la qual cosa comporta 
cobrar posteriorment el cost al 
titular de l’edifici– i ho comuni-

ca al jutjat perquè li concedeixi 
l’autorització. També notifica a 
Dinater que les obres de demo-
lició començaran entre els dies 
2 i 6 de maig.

El número 41 del carrer del 
Carme, que té un local i habi-
tatges a les tres plantes supe-
riors, va ser declarat en ruïna 
imminent després que tècnics 
municipals constatessin que 
l’estructura havia patit greus 
danys a causa d’okupacions 
vandàliques que van compor-
tar la demolició de parets de les 
plantes superiors. A més, hi ha 
esquerdes a la façana i la caixa 
de l’escala, entre altres múltiples 
deficiències.

Paeria demana auxili al jutge 
per poder demolir una casa
Un edifici del carrer del Carme en ruïna imminent || El titular no 
l’enderroca ni facilita l’accés al consistori perquè ho faci

URBANISME EIX COMERCIAL

Imatge dels baixos de l’edifici del carrer del Carme 41.

SEGRE

❘ LLEIDA ❘ El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha esti-
mat parcialment la sol·licitud 
de mesures cautelars presenta-
da pel centre d’FP Ilerna, amb 
seu a Lleida, contra l’ordre del 
departament d’Educació que 
regula els estudis de Forma-
ció Professional online, amb 
la qual cosa amplia fins al curs 
2024-25 la possibilitat de se-
guir realitzant els exàmens fora 
de Catalunya als centres que 
fins ara tenien autorització per 
fer-ho. Així ho va assenyalar 
el responsable d’Ilerna, Jordi 
Giné, que va mostrar satisfac-
ció per aquesta decisió judicial.

En concret, l’edicte publicat 
ahir al Diari Oficial de la Ge-
neralitat suspèn l’aplicació de 
l’apartat tercer de la disposició 
addicional de l’ordre. 

Aquest apartat establia que 
els centres que imparteixen 
l’FP a distància havien de ce-
lebrar obligatòriament a Ca-
talunya els exàmens i totes les 
activitats que s’han de fer pre-

sencialment per als alumnes 
de primer ja al curs 2022-23 i 
per als de segon, al curs 2023-
24. Aquesta decisió cautelar 
es pren a l’espera que el tribu-
nal decideixi sobre el fons del 
recurs contenciós administra-

tiu presentat per Ilerna contra 
l’ordre.

Ilerna és líder en FP online 
a nivell de tot l’Estat. Comp-
ta amb uns 30.000 alumnes, i 
ara porta a terme les proves i la 
resta d’activitats presencials en 
diferents ciutats per evitar que 
els estudiants hagin de fer des-
plaçaments llargs. Durant els 
últims mesos, a més, ha refor-
çat la seua presència a la resta 
de l’Estat després de comprar 
tres centres d’FP presencial a 
Madrid i Andalusia. 

Actualment, té seus a Ma-
drid (dos), Sevilla, Còrdova i 
Jerez i obrirà un altre centre a 
Algesires dedicat a la formació 
en matèria d’esports.  A Cata-
lunya, a més de Lleida, té un 
centre a Tarragona i n’obrirà 
un altre a Barcelona.

La justícia empara Ilerna davant 
Educació per l’FP a distància
Podrà continuar fent els exàmens fora de Catalunya

ENSENYAMENT TRIBUNALS

SUSPENSIÓ CAUTELAR

El TSJC estima parcialment 
la sol·licitud de mesures 
cautelars a l’espera de 
decidir sobre el recurs

LA DADA

70.438
EUROS

És el cost pressupostat per a 
la demolició subsidiària que la 
Paeria imputarà a l’empresa ti-
tular de l’edifici.
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CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Nom del cicle Centre Població

Planta Química - Productes Farmacèutics i Cosmètics Institut Mollet del Vallès Mollet del Vallès

Gestió Administrativa - Àmbit sanitari Institut Carles Vallbona Granollers

Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure Institut Lliçà Lliçà d’Amunt

Estètica i Bellesa Institut Manolo Hugué Caldes de Montbui

Operacions de Laboratori Institut Baix Montseny Sant Celoni

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Nom del cicle Centre Població

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats Institut Mollet del Vallès Mollet del Vallès

Higiene Bucodental Institut Gallecs Mollet del Vallès

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa Institut Lliçà Lliçà d’Amunt

El Vallès Oriental 
guanya vuit cicles d’FP 
nous el curs vinent
També sumarà quatre grups nous a cicles amb molta demanda

Granollers

Oriol Serra

El Vallès Oriental tindrà 
vuit cicles nous d’FP el 
curs vinent. A tot plegat cal 
sumar-hi quatre grups més 
que reforçaran l’oferta de 
cicles ja existents amb molta 
demanda. Són dades que ha 
publicat aquesta setmana 
el Departament d’Educació, 
que dimecres va obrir el 
període de preinscripcions 
tant d’FP com de Batxillerat. 
Els nous cicles corresponen a 
alguns dels perfils creats pel 
mateix Departament de cara 
al curs 2022/2023.

“El que volem amb aquests 
nous perfils és ampliar 
l’oferta formativa perquè 
més joves puguin trobar uns 
estudis que els motivin i, 
d’aquesta manera, combatre 
l’abandonament escolar pre-
matur”, apunta el director 
dels Serveis Territorials 
d’Educació al Vallès Oriental-
Maresme, Simó López-Xirau, 
en declaracions a EL 9 NOU. 
“Ampliem el nombre de 
cicles i consolidem els grups 
que havíem incorporat a 
l’inici d’aquest curs. D’aques-
ta manera tindrem una 
oferta que mai abans haví-
em tingut, i que respon a la 
demanda creixent de places 
d’FP, però també a les especi-
ficitats de cada territori.”

Entre els vuit cicles forma-
tius que guanyarà la comar-
ca a partir del curs vinent, 
n’hi ha tant de grau mitjà 
(CFGM) com de grau supe-
rior (CFGS). A Granollers, 
per exemple, l’institut 
Carles Vallbona començarà a 
impartir un CFGM de Gestió 
Administrativa adreçat espe-

cíficament a l’àmbit sanitari. 
Tot i que el centre ja impar-
tia un cicle similar orientat a 
les empreses, el fet d’obrir-se 
aquesta nova línia perme-
trà arribar a un altre perfil 
d’alumnat i respon a una de 
les necessitats detectades 
sobre el terreny.

“El Consell de l’FP de 
Granollers ha situat entre les 
seves línies estratègiques la 
potenciació de l’àmbit sani-
tari. Per tant, el fet d’incor-
porar aquest nou cicle respon 
a un projecte de ciutat, però 
també a la voluntat d’equi-
librar l’alta demanda de 
places d’FP al conjunt de la 
comarca amb una oferta que 
durant els darrers anys ha 
estat insuficient. A més, ens 
permetrà arribar a un perfil 
d’alumne igualment més 
específic, no necessàriament 
adolescent sinó també adult. 
Cal tenir en compte que, en 
tractar-se d’una necessitat 
detectada a la ciutat, parlem 
d’una formació amb grans 
possibilitats d’inserció labo-
ral”, explica el director de 
l’institut, David Figuereo.

A Lliçà d’Amunt, l’institut 
Lliçà ampliarà la seva oferta 
el curs vinent amb un CFGM 
de Guia en el Medi Natural 
i de Temps de Lleure, i un 
CFGS d’Administració de 
Sistemes Informàtics en 
Xarxa. “Són dos cicles que 

ens permeten complementar 
i consolidar l’oferta forma-
tiva del centre des d’àmbits 
diferents”, afirma el secre-
tari de l’institut, Joan Carles 
Cabezas.

“El fet d’incorporar un 
cicle de grau superior d’In-
formàtica ens permet donar 
continuïtat al cicle de grau 
mitjà que ja fa anys que 
impartim. Fins ara, els alum-
nes que cursaven aquesta 
formació havien de marxar 
del centre per poder acabar 
els seus estudis. A partir del 
curs vinent, ho podran fer 
al mateix institut”, afegeix. 
“Cal tenir en compte que la 
informàtica és un àmbit amb 
una gran sortida professio-
nal. El perfil que estem for-
mant va molt buscat per les 
empreses, fins al punt que 
tots els alumnes que acaben 
el CFGS acaben treballant 
d’allò que han estudiat, i 
alguns fins i tot troben feina 
abans d’haver completat els 
estudis. A més, aquest cicle 
també és una porta d’entrada 
a la universitat.”

Quant al CFGM de Guia en 
el Medi Natural i de Temps 
de Lleure, complementarà 
els estudis d’Auxiliar en 
Manteniment d’Instal-
lacions Esportives que el 
centre ja imparteix a hores 
d’ara. “El món de l’esport i 
el lleure també ofereix una 
gran sortida professional, 
tot i que requereix perfils 
més emprenedors que el de 
la informàtica. Parlem de 
tasques de monitoratge per a 
infants i joves en acampades 
o sortides, per exemple, un 
perfil també molt demanat”, 
matisa Cabezas.

D’altra banda, l’institut 

Alumnes del CFGM d’Informàtica de l’institut Lliça de Lliçà d’Amunt, aquest dijous al matí. A partir del curs vinent, el centre impartirà un CFGS del mateix àmbit

Alumnes del CFGS d’Operacions de Laboratori de l’institut Baix Montseny de Sant Celoni, dijous a la tarda

Una classe d’FP a l’institut Carles Vallbona de Granollers, dijous al migdia

El període  
de preinscripció 

de Batxillerat 
i FP va obrir 

aquest dimecres

Nous cicles d’FP al Vallès Oriental - Curs 2022/2023
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mateix Departament de cara 
al curs 2022/2023.
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l’oferta formativa perquè 
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estudis que els motivin i, 
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ca a partir del curs vinent, 
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(CFGM) com de grau supe-
rior (CFGS). A Granollers, 
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Carles Vallbona començarà a 
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adolescent sinó també adult. 
Cal tenir en compte que, en 
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Baix Montseny de Sant 
Celoni ampliarà el curs 
vinent la seva oferta formati-
va amb un CFGM d’Operaci-
ons de Laboratori. “Ja teníem 
un CFGS d’aquest mateix 
àmbit, però tots aquells 
alumnes que hi volien acce-
dir havien de cursar el CFGM 
fora del municipi, la qual 
cosa no tenia gaire sentit”, 
explica el cap del Departa-
ment de Química Industrial 
de l’institut Baix Montseny, 
Marc Ramos.

“A més, bona part de 
l’alumnat que marxava a 
estudiar fora del municipi ja 
no tornava, i això vol dir que 
estàvem patint una fuita de 
talent. Per tant, aquest cicle 
serà molt positiu per a Sant 
Celoni i resoldrà una man-
cança històrica en un àmbit, 
el de la indústria química, 
que té una gran sortida pro-
fessional al mateix munici-
pi”, afegeix Ramos.

L’institut Manolo Hugué, 
de Caldes, començarà a 
impartir el curs vinent un 
CFGM d’Estètica i Bellesa. “És 
una molt bona notícia, perquè 
ens permet consolidar l’ofer-
ta formativa del centre amb 
un nou cicle de la família de 
la imatge personal i vinculat 
amb el termalisme, que és un 
dels elements que defineix 
el nostre entorn. Tot plegat 
també permetrà als alumnes 
poder seguir tot un itinerari 
formatiu, des de Secundària 
fins al grau superior, sense 
necessitat d’abandonar el 
centre”, apunta el cap d’estu-
dis d’FP de l’institut Manolo 
Hugué, Marçal Subiràs.

Dificultats per 
accedir a quatre 
instituts  
de la comarca

Granollers

O.S.

Quatre instituts vallesans 
tenen barreres arquitec-
tòniques. Ho va reconèi-
xer la setmana passada 
el conseller d’Educació, 
Josep González-Cambray, 
responent a una pregunta 
parlamentària del PSC. 
Concretament, es tracta 
del Manuel Blancafort 
de la Garriga, el Marina 
de la Llagosta, l’Hipàtia 
d’Alexandria de Lliçà 
d’Amunt, i el Vall del 
Tenes de Santa Eulàlia. A 
Catalunya hi ha 19 centres 
amb aquesta problemàtica.

“És cert que hi ha bar-
reres arquitectòniques, 
però en cap cas afecten de 
forma directa cap alumne. 
Pot ser que un edifici no 
disposi de rampa d’accés, 
però si no s’hi ha actuat 
encara és perquè a hores 
d’ara no perjudica ningú. 
En altres paraules, no 
hi ha cap edifici on hagi 
d’accedir un alumne amb 
mobilitat reduïda que 
encara no s’hagi adequat”, 
matisa el director dels 
Serveis Territorials d’Edu-
cació al Vallès Oriental, 
Simó López-Xirau.

Dos instituts de Granollers, a  
les 24h d’Innovació de Barcelona
Els alumnes plantejaran solucions a desafiaments llançats per empreses

Granollers

EL 9 NOU

Dos instituts de Granollers, 
el Carles Vallbona i l’Escola 
Municipal de Treball (EMT), 
participaran dijous vinent A 
la tercera edició de les 24h 
d’Innovació de Barcelona, 
que es duran a terme de for-
ma presencial als mateixos 
centres i alhora per via tele-
màtica. Equips formats per 
alumnes d’FP dels dos ins-
tituts plantejaran solucions 
reals a desafiaments llançats 
per grans corporacions.

Aquest esdeveniment, 
organitzat pel Departament 
d’Educació de la Generalitat 
i plantejat com una marató 
de 24 hores centrada en la 
innovació, és una oportunitat 
perquè l’alumnat d’FP pugui 
fer realitat les seves idees a 
partir dels grans reptes que 
planteja el món professional. 

S’hi han inscrit 18 centres 
d’arreu de Catalunya, i un 
centenar més de provinents 
d’altres punts de l’Estat espa-
nyol i de la Unió Europea.

Entre les empreses i ins-
titucions que plantejaran 
els seus reptes, hi desta-
quen firmes com Vueling, 
Caprabo, AirK, DTT Data, El 
Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA) o els 
hospitals Clínic i de la Vall 
d’Hebron. Tots els reptes es 
basaran en problemàtiques 
reals, encara no resoltes, en 
les quals treballen a hores 

d’ara aquestes corporacions.
Els centres participants 

estaran oberts durant les 24 
hores que durarà la jornada. 
Durant tot aquest temps, els 
alumnes hauran de resoldre 
les qüestions plantejades 
per les empreses. Els equips, 
formats per entre sis i vuit 
alumnes de diferents àmbits 
professionals, comptaran amb 
el suport d’entre dos i tres 
formadors, que dinamitzaran 
els grups a través d’estratègi-
es de Design Thinking, una 
metodologia de treball que té 
en compte les competències 
de cada integrant del grup.

El centre guanyador obtin-
drà un premi de 1.500 euros, 
i els finalistes tindran accés 
a campaments d’innovació 
durant tres dies. Enguany, les 
24h d’Innovació de Barcelona 
s’han marcat com a objectiu 
guanyar participants de fora 
de Catalunya.
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El primer plenari del Consell de l’FP i l’Ocupació es va celebrar dimecres a l’ajuntament de Montmeló

L’ens també farà un estudi sobre l’abandonament escolar

El Consell de l’FP identificarà els 
perfils professionals més buscats

Montmeló

EL 9 NOU

El Consell de l’FP i l’Ocu-
pació del Vallès Oriental 
farà un estudi per sectors 
econòmics i ocupacions, amb 
l’objectiu d’identificar quins 
són els perfils professionals 
més buscats per les empreses 
de la comarca. És una de les 
actuacions previstes dins del 

Pla de Treball aprovat aquest 
dimecres a la sala d’actes de 
l’ajuntament de Montmeló, 
on aquest ens va celebrar el 
seu primer plenari.

Altres accions previstes 
són l’elaboració d’un estudi 
sobre l’abandonament esco-
lar i un pla d’acció, l’organit-
zació de jornades per inter-
canviar bones pràctiques i 
reflexionar sobre el present 

i el futur de l’FP al Vallès 
Oriental, l’impuls d’espais de 
trobada entre professionals 
de l’orientació acadèmica i 
laboral, sessions de treball 
amb agents i personal expert, 
la creació d’un sistema d’in-
dicadors amb dades actualit-
zades per adequar les respos-
tes formatives a temps real, 
o la promoció de la modalitat 
d’FP Dual.
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Alumnes del CFGM d’Informàtica de l’institut Lliça de Lliçà d’Amunt, aquest dijous al matí. A partir del curs vinent, el centre impartirà un CFGS del mateix àmbit

Alumnes del CFGS d’Operacions de Laboratori de l’institut Baix Montseny de Sant Celoni, dijous a la tarda

Una classe d’FP a l’institut Carles Vallbona de Granollers, dijous al migdia
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Baix Montseny de Sant 
Celoni ampliarà el curs 
vinent la seva oferta formati-
va amb un CFGM d’Operaci-
ons de Laboratori. “Ja teníem 
un CFGS d’aquest mateix 
àmbit, però tots aquells 
alumnes que hi volien acce-
dir havien de cursar el CFGM 
fora del municipi, la qual 
cosa no tenia gaire sentit”, 
explica el cap del Departa-
ment de Química Industrial 
de l’institut Baix Montseny, 
Marc Ramos.

“A més, bona part de 
l’alumnat que marxava a 
estudiar fora del municipi ja 
no tornava, i això vol dir que 
estàvem patint una fuita de 
talent. Per tant, aquest cicle 
serà molt positiu per a Sant 
Celoni i resoldrà una man-
cança històrica en un àmbit, 
el de la indústria química, 
que té una gran sortida pro-
fessional al mateix munici-
pi”, afegeix Ramos.

L’institut Manolo Hugué, 
de Caldes, començarà a 
impartir el curs vinent un 
CFGM d’Estètica i Bellesa. “És 
una molt bona notícia, perquè 
ens permet consolidar l’ofer-
ta formativa del centre amb 
un nou cicle de la família de 
la imatge personal i vinculat 
amb el termalisme, que és un 
dels elements que defineix 
el nostre entorn. Tot plegat 
també permetrà als alumnes 
poder seguir tot un itinerari 
formatiu, des de Secundària 
fins al grau superior, sense 
necessitat d’abandonar el 
centre”, apunta el cap d’estu-
dis d’FP de l’institut Manolo 
Hugué, Marçal Subiràs.

Dificultats per 
accedir a quatre 
instituts  
de la comarca

Granollers

O.S.

Quatre instituts vallesans 
tenen barreres arquitec-
tòniques. Ho va reconèi-
xer la setmana passada 
el conseller d’Educació, 
Josep González-Cambray, 
responent a una pregunta 
parlamentària del PSC. 
Concretament, es tracta 
del Manuel Blancafort 
de la Garriga, el Marina 
de la Llagosta, l’Hipàtia 
d’Alexandria de Lliçà 
d’Amunt, i el Vall del 
Tenes de Santa Eulàlia. A 
Catalunya hi ha 19 centres 
amb aquesta problemàtica.

“És cert que hi ha bar-
reres arquitectòniques, 
però en cap cas afecten de 
forma directa cap alumne. 
Pot ser que un edifici no 
disposi de rampa d’accés, 
però si no s’hi ha actuat 
encara és perquè a hores 
d’ara no perjudica ningú. 
En altres paraules, no 
hi ha cap edifici on hagi 
d’accedir un alumne amb 
mobilitat reduïda que 
encara no s’hagi adequat”, 
matisa el director dels 
Serveis Territorials d’Edu-
cació al Vallès Oriental, 
Simó López-Xirau.

Dos instituts de Granollers, a  
les 24h d’Innovació de Barcelona
Els alumnes plantejaran solucions a desafiaments llançats per empreses
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i plantejat com una marató 
de 24 hores centrada en la 
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d’arreu de Catalunya, i un 
centenar més de provinents 
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nyol i de la Unió Europea.
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Caprabo, AirK, DTT Data, El 
Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA) o els 
hospitals Clínic i de la Vall 
d’Hebron. Tots els reptes es 
basaran en problemàtiques 
reals, encara no resoltes, en 
les quals treballen a hores 

d’ara aquestes corporacions.
Els centres participants 

estaran oberts durant les 24 
hores que durarà la jornada. 
Durant tot aquest temps, els 
alumnes hauran de resoldre 
les qüestions plantejades 
per les empreses. Els equips, 
formats per entre sis i vuit 
alumnes de diferents àmbits 
professionals, comptaran amb 
el suport d’entre dos i tres 
formadors, que dinamitzaran 
els grups a través d’estratègi-
es de Design Thinking, una 
metodologia de treball que té 
en compte les competències 
de cada integrant del grup.

El centre guanyador obtin-
drà un premi de 1.500 euros, 
i els finalistes tindran accés 
a campaments d’innovació 
durant tres dies. Enguany, les 
24h d’Innovació de Barcelona 
s’han marcat com a objectiu 
guanyar participants de fora 
de Catalunya.
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El Consell de l’FP i l’Ocu-
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farà un estudi per sectors 
econòmics i ocupacions, amb 
l’objectiu d’identificar quins 
són els perfils professionals 
més buscats per les empreses 
de la comarca. És una de les 
actuacions previstes dins del 

Pla de Treball aprovat aquest 
dimecres a la sala d’actes de 
l’ajuntament de Montmeló, 
on aquest ens va celebrar el 
seu primer plenari.

Altres accions previstes 
són l’elaboració d’un estudi 
sobre l’abandonament esco-
lar i un pla d’acció, l’organit-
zació de jornades per inter-
canviar bones pràctiques i 
reflexionar sobre el present 

i el futur de l’FP al Vallès 
Oriental, l’impuls d’espais de 
trobada entre professionals 
de l’orientació acadèmica i 
laboral, sessions de treball 
amb agents i personal expert, 
la creació d’un sistema d’in-
dicadors amb dades actualit-
zades per adequar les respos-
tes formatives a temps real, 
o la promoció de la modalitat 
d’FP Dual.
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vinent la seva oferta formati-
va amb un CFGM d’Operaci-
ons de Laboratori. “Ja teníem 
un CFGS d’aquest mateix 
àmbit, però tots aquells 
alumnes que hi volien acce-
dir havien de cursar el CFGM 
fora del municipi, la qual 
cosa no tenia gaire sentit”, 
explica el cap del Departa-
ment de Química Industrial 
de l’institut Baix Montseny, 
Marc Ramos.

“A més, bona part de 
l’alumnat que marxava a 
estudiar fora del municipi ja 
no tornava, i això vol dir que 
estàvem patint una fuita de 
talent. Per tant, aquest cicle 
serà molt positiu per a Sant 
Celoni i resoldrà una man-
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que té una gran sortida pro-
fessional al mateix munici-
pi”, afegeix Ramos.

L’institut Manolo Hugué, 
de Caldes, començarà a 
impartir el curs vinent un 
CFGM d’Estètica i Bellesa. “És 
una molt bona notícia, perquè 
ens permet consolidar l’ofer-
ta formativa del centre amb 
un nou cicle de la família de 
la imatge personal i vinculat 
amb el termalisme, que és un 
dels elements que defineix 
el nostre entorn. Tot plegat 
també permetrà als alumnes 
poder seguir tot un itinerari 
formatiu, des de Secundària 
fins al grau superior, sense 
necessitat d’abandonar el 
centre”, apunta el cap d’estu-
dis d’FP de l’institut Manolo 
Hugué, Marçal Subiràs.
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tòniques. Ho va reconèi-
xer la setmana passada 
el conseller d’Educació, 
Josep González-Cambray, 
responent a una pregunta 
parlamentària del PSC. 
Concretament, es tracta 
del Manuel Blancafort 
de la Garriga, el Marina 
de la Llagosta, l’Hipàtia 
d’Alexandria de Lliçà 
d’Amunt, i el Vall del 
Tenes de Santa Eulàlia. A 
Catalunya hi ha 19 centres 
amb aquesta problemàtica.

“És cert que hi ha bar-
reres arquitectòniques, 
però en cap cas afecten de 
forma directa cap alumne. 
Pot ser que un edifici no 
disposi de rampa d’accés, 
però si no s’hi ha actuat 
encara és perquè a hores 
d’ara no perjudica ningú. 
En altres paraules, no 
hi ha cap edifici on hagi 
d’accedir un alumne amb 
mobilitat reduïda que 
encara no s’hagi adequat”, 
matisa el director dels 
Serveis Territorials d’Edu-
cació al Vallès Oriental, 
Simó López-Xirau.

Dos instituts de Granollers, a  
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la tercera edició de les 24h 
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que es duran a terme de for-
ma presencial als mateixos 
centres i alhora per via tele-
màtica. Equips formats per 
alumnes d’FP dels dos ins-
tituts plantejaran solucions 
reals a desafiaments llançats 
per grans corporacions.

Aquest esdeveniment, 
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d’Educació de la Generalitat 
i plantejat com una marató 
de 24 hores centrada en la 
innovació, és una oportunitat 
perquè l’alumnat d’FP pugui 
fer realitat les seves idees a 
partir dels grans reptes que 
planteja el món professional. 
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centenar més de provinents 
d’altres punts de l’Estat espa-
nyol i de la Unió Europea.
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quen firmes com Vueling, 
Caprabo, AirK, DTT Data, El 
Museu d’Art Contemporani 
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hospitals Clínic i de la Vall 
d’Hebron. Tots els reptes es 
basaran en problemàtiques 
reals, encara no resoltes, en 
les quals treballen a hores 

d’ara aquestes corporacions.
Els centres participants 

estaran oberts durant les 24 
hores que durarà la jornada. 
Durant tot aquest temps, els 
alumnes hauran de resoldre 
les qüestions plantejades 
per les empreses. Els equips, 
formats per entre sis i vuit 
alumnes de diferents àmbits 
professionals, comptaran amb 
el suport d’entre dos i tres 
formadors, que dinamitzaran 
els grups a través d’estratègi-
es de Design Thinking, una 
metodologia de treball que té 
en compte les competències 
de cada integrant del grup.

El centre guanyador obtin-
drà un premi de 1.500 euros, 
i els finalistes tindran accés 
a campaments d’innovació 
durant tres dies. Enguany, les 
24h d’Innovació de Barcelona 
s’han marcat com a objectiu 
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són els perfils professionals 
més buscats per les empreses 
de la comarca. És una de les 
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Pla de Treball aprovat aquest 
dimecres a la sala d’actes de 
l’ajuntament de Montmeló, 
on aquest ens va celebrar el 
seu primer plenari.
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són l’elaboració d’un estudi 
sobre l’abandonament esco-
lar i un pla d’acció, l’organit-
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canviar bones pràctiques i 
reflexionar sobre el present 

i el futur de l’FP al Vallès 
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trobada entre professionals 
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laboral, sessions de treball 
amb agents i personal expert, 
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zades per adequar les respos-
tes formatives a temps real, 
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un CFGS d’aquest mateix 
àmbit, però tots aquells 
alumnes que hi volien acce-
dir havien de cursar el CFGM 
fora del municipi, la qual 
cosa no tenia gaire sentit”, 
explica el cap del Departa-
ment de Química Industrial 
de l’institut Baix Montseny, 
Marc Ramos.

“A més, bona part de 
l’alumnat que marxava a 
estudiar fora del municipi ja 
no tornava, i això vol dir que 
estàvem patint una fuita de 
talent. Per tant, aquest cicle 
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cança històrica en un àmbit, 
el de la indústria química, 
que té una gran sortida pro-
fessional al mateix munici-
pi”, afegeix Ramos.

L’institut Manolo Hugué, 
de Caldes, començarà a 
impartir el curs vinent un 
CFGM d’Estètica i Bellesa. “És 
una molt bona notícia, perquè 
ens permet consolidar l’ofer-
ta formativa del centre amb 
un nou cicle de la família de 
la imatge personal i vinculat 
amb el termalisme, que és un 
dels elements que defineix 
el nostre entorn. Tot plegat 
també permetrà als alumnes 
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formatiu, des de Secundària 
fins al grau superior, sense 
necessitat d’abandonar el 
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forma directa cap alumne. 
Pot ser que un edifici no 
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de Catalunya.
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El primer plenari del Consell de l’FP i l’Ocupació es va celebrar dimecres a l’ajuntament de Montmeló

L’ens també farà un estudi sobre l’abandonament escolar

El Consell de l’FP identificarà els 
perfils professionals més buscats

Montmeló

EL 9 NOU

El Consell de l’FP i l’Ocu-
pació del Vallès Oriental 
farà un estudi per sectors 
econòmics i ocupacions, amb 
l’objectiu d’identificar quins 
són els perfils professionals 
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de la comarca. És una de les 
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Alumnes del CFGM d’Informàtica de l’institut Lliça de Lliçà d’Amunt, aquest dijous al matí. A partir del curs vinent, el centre impartirà un CFGS del mateix àmbit

Alumnes del CFGS d’Operacions de Laboratori de l’institut Baix Montseny de Sant Celoni, dijous a la tarda

Una classe d’FP a l’institut Carles Vallbona de Granollers, dijous al migdia
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La jornada  
es farà dijous 

vinent de forma 
presencial  

i telemàtica
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Prácticas pedagógicas postpandemia: una
fractura metodológica transformada en
pragmatismo
La cultura del aula es una base muy importancia de convivencia en España así como en los
países vecinos. La forma presencial en las aulas, garantiza una unidad de tiempo y espacio que
permite a todos los alumnos beneficiarse de una oferta pedagógica común. El encierro cuyo
comienzo fue en la primavera de 2020 puso un freno brutal a la conciencia de grupo de clase.
Aniquiló lo que era posible y casi natural para los profesores y también para los alumnos.
Alrededor de un tercio de los educadores se encontraron con la sensación de que su actividad
estaba impedida o incluso mutilada, por la ausencia de encuentro con su alumnado. Una gran
parte de esta clase –profesores universitarios- trató de recuperarse como pudieron, y otra gran
parte de ellos buscaron nuevas formas de enseñanza y construyó nuevos recursos didácticos,
también como automotivación. Han sobrevivido a este caos, los grados y másters que nacen
concebidos como educación elearning, online para entendernos. Ya está todo construido para
que se pueda desempeñar con alto nivel académico una enseñanza compleja pero de rigor, que
asiste de una forma muy personalizada al alumnado. Bien es verdad que hay algunas
disciplinas –medicina, fisioterapia, odontología- cuya mayor carga lectiva se realiza sobre la
práctica presencial. Pero otras formas se han desarrollado a escalas inimaginables: las
humanidades, las lenguas, los debates, las conferencias…han sido recursos muy loables de
implementación en grados como el derecho, el magisterio o las ciencias políticas y filosofía.

Algunos de los profesores han producido videoclips, por ejemplo, a veces hasta el punto de
hacer el trabajo de un verdadero youtuber. Han tenido que reinventar la profesión, con preguntas
sencillas pero esenciales: ¿cómo se dan instrucciones a través de este canal? Mientras que en
el aula, la enseñanza es bastante transparente, incluso automática, los profesores han
empezado a pensar desde el punto de vista del alumno como individuo. Un verdadero cambio
de perspectiva y ha sido útil.

Se ha trabajado y puesto en práctica la metodología por tantos teorizada del flipped classroom o
clase invertida de la mano del enorme salto de la tecnología digital en la escuela secundaria.
Esta dinámica de lecciones en casa, ejercicios en clase pensados desde casa, investigados
desde casa ha tomado un nuevo impulso. Este método permite reposicionar los conocimientos
aguas arriba, aguas abajo o en paralelo al curso. Lo que ha cambiado fundamentalmente es
esta conciencia de las posibilidades del aprendizaje asíncrono, aplicado al ritmo y necesidades
del alumno y ha potenciado como nunca la autosuficiencia. Antes de la pandemia, todo era cara
a cara, excepto los pequeños deberes. El aula fue concebida como una especie de burbuja. Hoy
se reflexiona sobre la agenda escolar según una dinámica espacio-temporal muy renovada y
que debe continuar.

Por tanto, entre un presupuesto reducido y una pandemia, el sistema educativo actual está en el
centro del debate porque no es completo, ni suficiente. La escuela, a menudo considerada como
ancestral, merece una reforma en profundidad y habría que poner sobre la mesa a profesores,
sindicatos, representantes electos y autoridades públicas para llegar a entender y consensuar
que hay un cambio fundamental en la sociedad que crece vertiginosamente mientras las
escuelas y universidades, no lo hacen. ¿Ha sido necesaria una pandemia para replantearse
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cuestiones y poder mejorar el sistema educativo? Probablemente. ¿Existen muchos
adolescentes que se han quedado hueros comunicativamente hablando? Claro que sí. Los
jóvenes tienen que replantearse a si mismos de nuevo en muchos aspectos que sin apenas
apercibirse tienen que enfrentar. Pero lo cierto es que ha sido necesario un inmenso trabajo
colectivo durante los dos últimos años para garantizar la continuidad de las actividades de
enseñanza y aprendizaje. Durante este periodo, han surgido nuevas prácticas pedagógicas,
mientras que otras se han transformado profundamente. En la actualidad, existe el deseo de
crear capacidad para utilizar una gama más amplia de herramientas tecnológicas y formatos de
enseñanza. Las preferencias de los estudiantes por las distintas opciones de enseñanza son
muy variables según la edad, el ciclo, el sistema, la disciplina y el tipo de programa. Por lo tanto,
para el próximo otoño de 2022 debería basarse en una variedad de opciones porque los
estudiantes muestran un gran interés por volver a la vida del campus, pero también por un mayor
equilibrio entre el aprendizaje presencial y a distancia, y por estar abiertos a la innovación
pedagógica.
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Sovint, en altres ordres de la 
vida, es parla dels beneficis o 
els avantatges de gaudir d’una 
segona oportunitat. És evident en 
molts sectors i en diferents esca-
les siguin laborals o personal. En 
qüestions educatives, també hi 
ha segones oportunitats i, de fet, 
a fi nals del passat mes de març va 
començar a la ciutat el projecte 
de l’Escola de Noves Oportuni-
tats Educatives (ENOE), que neix 
per donar resposta a una part del 
projecte de Terrassa com a Ciu-
tat Educadora.

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

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

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

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

La garantia d’un 
sistema educatiu 
just i equitatiu

Vols treballar
en el món sanitari?

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
Documentació i Administració Sanitàries

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

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

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

formem persones,

guanyem futurs!persones,
futurs!persones,

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

5% de descompte
si reserves la teva plaça

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

Consulta altres descomptes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Com a condició inexorable, cal 
que aquests alumnes vinguin de-
rivats des d’algun servei de refe-
rència, com poden ser els Serveis 
Socials, el Servei de Joventut, Fo-
ment de Terrassa, el Servei d’Edu-
cació i l’Escola Municipal de per-
sones adultes La Llar, membres 
del Terrassa Orienta, INS o els 
Serveis de salut Mental. També 
han de mostrar interès a nivell 
personal pel projecte i que com-
prenguin i s’expressin amb cor-
recció en català i en castellà.
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mer any i, posteriorment, depèn 
de les circumstàncies personals 
de cada persona de les que hi par-
ticipen. Hi ha uns requisits con-
crets que han de complir per po-
der accedir a l’ENOE.
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d’un servei de referència, qualse-
vol de Terrassa que tingui contac-
te amb aquest jove”, ens explica 
Meritxell Garrigós, coordinado-
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ció Econòmica, també tot el tema 
d’orientació i formació laboral” i 
altres apartats com aprenentat-
ge de serveis, esports i lliure edu-
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itinerari per a cada alumne” en el 
mateix centre. El segon any, co-
menta Garrigós, “els alumnes es-
tan externalitzats, amb el recurs 

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

que necessiti cadascun d’ells”, 
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S’ha de mostrar 
interès pel projecte 
i comprendre i 
expressar-se amb 
correcció en català      
i en castellà

ria i no hi ha un decret llei encara 
que reguli quina classe de for-
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s’han previst jornades de cinema, 
de bowling, excursions i activitats 
que “surten de les seves possibili-
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riorment, grupals. Es van fer en-
trevistes a 44 persones i es va tri-
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ment i han decidit continuar”, po-
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d’aquesta manera, poder superar 
les condicions de precarietat i po-
bresa en la qual estan involucrats.

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

Com a condició inexorable, cal 
que aquests alumnes vinguin de-
rivats des d’algun servei de refe-
rència, com poden ser els Serveis 
Socials, el Servei de Joventut, Fo-
ment de Terrassa, el Servei d’Edu-
cació i l’Escola Municipal de per-
sones adultes La Llar, membres 
del Terrassa Orienta, INS o els 
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Les millors escoles d'Espanya: llista Forbes
(sorpresa!) - El Diari de l'Educació
Acostumo a mirar la llista dels “multimilionaris”, una mica masoquista!, perquè m’estarrufen la
pell i any rere any m’agradaria aplicar-los el que he denominat “la prova de Juana”. M’he inspirat
en “la prova de Turing”, proposada per Alan Turing, un dels fundadors i precursors de la ciència
de la computació i la informàtica moderna per avaluar la capacitat d’una màquina per exhibir un
comportament intel·ligent similar al d’un ésser humà o indistingible d’aquest. En el meu cas, el
que m’interessa valorar és la capacitat de les “persones multimilionàries” per calibrar l’impacte
de les seves accions en les seves pròpies vides, les de les persones que els envolten i el medi
ambient.

La meva prova és senzilla, però crec que difícil de passar. Consta de quatre preguntes. 1)
Cobres pels productes que vens un preu raonable i proporcionat al que tu pagues per ells? 2)
Pagues a tots els que fan possible els teus negocis uns salaris que els possibilitin viure a ells i a
la seva família en unes condicions que els permeti cobrir totes les seves necessitats? 3) Pagues
tots els impostos que et corresponen en relació amb els teus guanys per garantir inversions
públiques que assegurin el benestar de tota la població. (aquí podríem afegir si són assidus als
“paradisos fiscals”). 4) Pots garantir que els teus negocis no tenen un impacte negatiu en la vida
del planeta (fins i tot del sistema solar, si pensem en les escombraries còsmiques que s’està
produint)? És clar que no he tingut l’oportunitat de passar-ho a cap “multimilionari o
multimilionària”, perquè és evident que no en conec cap. Però estic més que segura que cap
passaria aquesta prova.

Aquest prolegomen em serveix per centrar-me la següent lista. Al llegir per primera vegada la
llista dels 100 millors col·legis d’Espanya, el primer que vaig fer és buscar la seva titularitat.
Sorpresa! 89 són privades (algunes amb quotes de més de mil euros al mes, més que el salari
mínim) i 11 concertades. Què previsibles! A continuació, vaig revisar la web d’uns quants
centres. Més previsibles!

La llista de Forbes de les 100 millors escoles d’Espanya la formen 89 centres privats
i 11 concertats, què previsible!

I les preguntes s’amunteguen en la meva ment. Cal desenvolupar una nova prova realment
educativa no sols econòmica! Si estan situades en aquests edificis i entorns paradisíacs; si
compten amb enormes recursos; si acullen nois i noies que surten de casa seva ben esmorzats,
nets, sans, amb altes expectatives, tots “tan iguals” i, sovint, uniformats i amb les ajudes
complementàries si van malament a l’escola; si en algunes d’elles “els alumnes troben una
comunitat educativa representada per més de 50 nacionalitats, donant l’oportunitat que molts
continuïn la seva trajectòria educativa a les universitats més prestigioses a nivell internacional”;
si poden exigir “al personal docent i directiu estar a l’avantguarda en metodologies
pedagògiques”, quin mèrit té que l’alumnat no abandoni abans d’hora, que aprovi les
assignatures, continuï estudiant i abrigallat pels contactes adquirits trobi els millors treballs?
Resulta fonamental que ens preguntem quina visió de la societat i, per tant, de l’educació,
subjau aquest interès en magnificar els “guetos privilegiats”, considerant com a paràmetres de
qualitat aquells als quals només tenen accés una part reduïda de la població.
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Segons un informe de Save the Children de 2018, en el 9% dels centres espanyols hi ha una
concentració de més del 50% d’alumnat desfavorit, en el 37,8% entre un 26% i un 50%, en un
34,3% entre 10% i 29%, i en un 18,9% de menys d’un 10%. Sembla clar que “els cent millors”
estan fora de tota estadística. Sabem molt bé que l’escola no educa sola. Que alguns nens,
nenes i joves surten de casa seva “educats”, mentre que molts altres necessiten de manera
especial l’escola com a lloc emocional i afectivament acollidor i intel·lectualment estimulant per
poder aprendre i desenvolupar-se com a éssers humans.

No obstant això, una gran quantitat d’escoles, precisament les que acullen les poblacions més
vulnerables, no compten con els mitjans i condicions per dur a terme aquesta tasca com els
agradaria. I parlo amb coneixement de causa, per la meva pròpia experiència i pels projectes de
recerca que desenvolupem amb alguns centres. Veiem “autèntics miracles”. Si jo estigués a
càrrec de seleccionar les “millors” escoles, la llista seria molt diferent. Els paràmetres de qualitat
(encara no els he pensat) anirien bastant en línia amb la meva “prova” i considerarien més
components socials i educatius que econòmics. Convido tots els interessats a posar-nos a
pensar com articular-la.
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Vaguistes de fam pel català: “L’assimilació
lingüística es combat amb insubmissió”
Ja fa força hores que no mengen. No en són moltes, però suficients perquè la fatiga s’apoderi
d’aquests dos activistes que han iniciat una vaga de fam. En Jaume Sastre i en Carles Furriols
reben ElNacional.cat a la seu del Consell Local de Vic del Consell per la República. Jeuen en
una menuda habitació del carrer Jaume I el Conqueridor. Les parets són de color beix; i al seu
interior només hi ha dos llits, dues tauletes de nit i moltes cadires. Esperen moltes visites. Els
llits, estrets i curts, seran imprescindibles durant uns dies que es faran llargs i molt llargs. Un
d’ells ja té experiència en vagues de fam. L’any 2014 va deixar de menjar per protestar contra la
política educativa del govern de José Ramón Bauzá a les Illes Balears. Ara, Sastre, acompanyat
de Furriols, protesta contra l’acord de modificació de la Llei de Política Lingüística que obre la
porta a incloure el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana.

Carles Furriols i Jaume Sastre, moments abans de l'entrevista amb ElNacional.cat

“Jo vinc a acompanyar en Jaume, per prescripció mèdica no podré durar gaire durant aquesta
vaga de fam perquè ara mateix estic en tractament, a causa del meu estat de salut”. En ‘Furri’ -tal
i com se’l coneix a Vic- va conèixer en Jaume a través de l’Assemblea de Representants del
Consell per la República, i des de llavors han teixit una bona relació que els ha dut fins a
aquesta petita habitació d’un carrer de la capital d’Osona. Argumenta què és el que, segons ell,
els manté a tots dos tan units: “Sempre hem estat per la desobediència i la lluita no violenta”.
“Jo, a banda de ser metge, he estat a algunes guerres, i he sentit l’olor de la pell cremada pel
napalm a la guerra d’Angola; és per això que sempre he defensat que aquesta guerra nostra ha
de ser no violenta”, assegura Furriols. 

Aquests dies els dos activistes només prendran aigua, sal i sucre. Unes hores després de l’inici
de la vaga de fam, tots dos es troben força bé. “Molta gent té una idea sobre la vaga de fam
relacionada amb tenir dolors i molèsties, però no té res a veure amb això”, explica Sastre.
“L’últim cop només vaig tenir mal de cap en algun moment; no vull estar pendent d’anar
escoltant el meu cos, i és per això que les visites que ja hem anat rebent i aniran arribant ens
van molt bé, perquè ens donen molta força”, afegeix. 

 

 

Els dies es faran molt llargs a partir d’ara. El Parlament tenia previst votar la modificació de la
Llei de Política Lingüística el pròxim 28 d’abril, però Junts per Catalunya va pressionar per
ajornar-ho i buscar més suport social. La falta de consens constant en aquest aspecte fa que
Sastre i Furriols no puguin saber fins quan es pot allargar aquesta protesta. Fins al final? Els
presos polítics van iniciar l’any 2018 una vaga de fam per protestar contra el seu
empresonament, però Jordi Sànchez ja va deixar clar que arribar fins al final absolut no era una
opció perquè no pretenia fer “pornografia” ni convertir-se en el “Bobby Sands català”. Sastre
assegura en la seva conversa amb ElNacional.cat que “una vaga de fam té un fort component
psicològic”. “En el seu moment ja vaig dir que la meva vida estava en mans de Bauzá”. I ara? En
mans de qui està? “Està en mans d’una sèrie d’actors, no només un; i si jo dic que no vull fer de
Bobby Sands, aquests actors estaran tranquils”. “Nosaltres no tenim cap pressa”, afegeix
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de ser no violenta”, assegura Furriols. 

Aquests dies els dos activistes només prendran aigua, sal i sucre. Unes hores després de l’inici
de la vaga de fam, tots dos es troben força bé. “Molta gent té una idea sobre la vaga de fam
relacionada amb tenir dolors i molèsties, però no té res a veure amb això”, explica Sastre.
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opció perquè no pretenia fer “pornografia” ni convertir-se en el “Bobby Sands català”. Sastre
assegura en la seva conversa amb ElNacional.cat que “una vaga de fam té un fort component
psicològic”. “En el seu moment ja vaig dir que la meva vida estava en mans de Bauzá”. I ara? En
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Furriols. 

 

 

Un Estat independent

Per a tots dos, és imprescindible que Catalunya esdevingui un Estat independent per tal que
una lluita d’aquest tipus no s’hagi de tornar a repetir. “No podrem salvar la llengua fins que no
puguem fer les nostres pròpies lleis”, manifesta Sastre, que insisteix que “als Estats ningú no els
qüestiona que puguin utilitzar la seva llengua dins del seu territori, però a les colònies se’ns
qüestiona sempre que puguem actuar com un Estat”. 

 

 

De fet, tots dos activistes pronostiquen que una modificació de la Llei de Política Lingüística
Catalana pot tenir conseqüències desastroses al País Valencià i a les Illes Balears, ja que pot
crear jurisprudència. Com que la lluita contra la llengua catalana és, segons Sastre, una
“operació d’Estat”, és només “qüestió de setmanes” que els atacs per part de la justícia
espanyola a la llengua catalana arribin a terres valencianes i balears. “Sempre ens tenen moltes
ganes com a poble que som, i ara més que mai; amb nosaltres estan fent un procés
d’assimilació lingüística i quan tinguin el 25% voldran el 30%, després el 60% i en acabat el
100%”, afegeix Furriols. I assegura que “tal com deia la Rosa Parks, com més obeïm més ens
maltracten”.

 

 

Com es combat l’assimilació i el 25%?

“Amb insubmissió lingüística”. Segurament, el motiu pel qual ara Jaume Sastre ha optat per fer
una vaga de fam es deu al fet que ja està jubilat. “Si estigués en actiu, jo ja m’hauria implicat en
una assemblea de docents i famílies; és important que tothom es faci la pregunta de com pot
lluitar” contra la ingerència de la justícia espanyola a l’escola catalana. Segons ell, és tot un
“problema global" -que afecta fins i tot a polítics a través d’inhabilitacions- que requereix “una
resposta global”. A més, Furriols, convida “els mestres, pares, sindicats, societat civil i directors
d’escola” a reflexionar sobre “la quantitat de gent” que ells representen i la força que tenen per
tirar endavant la insubmissió lingüística.

Carles Furriols i Jaume Sastre a l'habitació on dormen aquests dies
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Fotografia de grup dels alumnes autors dels treballs seleccionats, ahir al Museu de la Tècnica OSCAR BAYONA

n Investigacions de temàtica lo-
cal; l’àmbit de la salut, sovint amb 
la covid com a qüestió de fons; la 
crítica i la reflexió social a través del 
racisme o el feminisme; o temes 
d’estricta actualitat com el català a 
l’escola o la factura de la llum, fi-
guren entre les principals temàti-
ques que els alumnes de segon de 
Batxillerat del Bages i el Moianès 
han escollit aquest curs per als 
seus treballs de recerca. Ahir es va 
fer el reconeixement anual al ta-
lent d’aquests joves amb un acte al 
Museu de la Tècnica de Manresa, 
amb la presentació del llibre que 
recull els resums dels treballs més 
destacats que s’han presentat en-
guany, i una breu fitxa de la resta.  

Aquesta vegada s’havien selec-
cionat com a més destacats els tre-
balls de 62 alumnes de 17 centres 
de les poblacions d’Artés, Manre-
sa, Moià, Navàs, Sallent, Sant Frui-
tós de Bages, Sant Joan de Vilator-
rada, Sant Vicenç de Castellet, 
Santpedor, i Súria. L’edició d’en-
guany (de Zenobita), que coordi-
na el Centre de Recursos Pedagò-
gics del Bages amb el suport del 
Consell Comarcal del Bages, el 
Consorci del Bages per la Gestió de 
Residus, la FUB, i la Fundació Ai-
gües de Manresa-Junta de la Sè-
quia, també incloïa 927 resums de 

la resta de treballs presentats. 
D’entre els 62 treballs destacats, 

n’hi havia 41 de dones i 22 d’ho-
mes, i per matèries, la majoria ha 
optat per les ciències socials (28 
treballs) i per les ciències naturals 
(13 treballs), si bé també n’hi ha-
via que tractaven temes de tecno-
logia, llengua, matemàtiques, mú-
sica, educació física o de visual i 
plàstica. 

A partir d’aquests àmbits més 
generals, les temàtiques concretes 
dels treballs d’enguany, en gran 
part s’han centrat en qüestions 
d’àmbit local analitzades des de 
vàries perspectives, i s’ha tractat 
des dels vins o l’oli que es produ-
eix al Bages, fins a històries de 
bruixeria a la Catalunya Central, la 
indústria de la llana a Moià, la fi-
gura de sant Ignasi, o l’impacte 
econòmic del projecte Manresa 
2022. La salut, tant des d’un punt 
de vista científic com social, tam-
bé ha estat present en les temàti-
ques triades pels alumnes, inclo-
ent qüestions de genètica, malal-
ties inflamatòries instestinals, o as-
pectes vinculats amb el càncer, la 
covid, l’anorèxia, les malalties 
mentals, o l’exercici físic i la me-
mòria. Qüestions com la soledat, 
el racisme, el feminisme o el racis-
me, també s’han reflectit en els tre-
balls.  

Salut i àmbit local 
centren la recerca 
final de batxillerat 
al Bages i Moianès

JORDI ESCUDÉ VILA. MANRESA

u El Museu de la Tècnica de Manresa va acollir ahir 
el reconeixement anual dels treballs més destacats

n L’acte d’ahir va anar precedit d’una 
conferència sobre la salut del català, 
a càrrec del filòleg callussenc Jordi 
Badia, que va fer una crida a defen-
sar la llengua per evitar-ne el seu pro-
gressiu desús. 

Davant la pregunta de si el català 
es troba o no sota una amenaça real, 
Badia va convidar a la reflexió a par-
tir de diversos exemples, com ara el 
fet que «de cada deu persones, vuit 
canvien de llengua quan s’adrecen a 
un castellanoparlant, i això vol dir 
que dimitim amb molta facilitat», o 
bé que, entre els joves, hi ha un 7,5% 

de catalanoparlants que, d’entrada, 
es comuniquen en castellà, mentre 
que a l’inrevés aquest percentatge 
cau fins a l’1%. 

Badia va defensar la necessitat de 
preservar la llengua per qüestions 
identitàries i perquè són més que 
una eina de comunicació. I és que, 
«de comunicar-nos, ho fem com si-
gui, però dir el que volem amb pre-
cisió i expressar el que som, no és fà-
cil amb una altra llengua». Per salvar-
la, «ho hem de voler i prendre’n cons-
ciència», i després, entre altres coses, 
«no rendir-nos a l’hora d’utilitzar-la 
malgrat les situacions incòmodes».  

«Per salvar el català no ens 
hem de rendir malgrat les 
situacions incòmodes»
J.E.V. MANRESA
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Les escoles bressol municipals organitzen
jornades de portes obertes | RubiTV.cat
Les 

escoles bressol municipals

 faran jornades de 

portes obertes

 per donar a conèixer els equips professionals, el projecte educatiu i les instal·lacions de
cadascuna la setmana vinent: per assistir-hi, cal inscriure's mitjançant un formulari en línia a l'

EBM Lluna

 (21 d’abril); l'

EBM Sol, solet

 (25 d’abril) o l'

EBM La Bruna

 (27 d’abril). Totes les jornades es faran per torns entre les 17 i  les 19 h, i un cop feta la
inscripció, l'escola confirmarà la cita per telèfon i concretarà l'hora a la qual ha d'assistir a la
jornada el representant de la família.

A més, el 3 de maig (18h) l'Ajuntament ha programat una xerrada en línia a càrrec del 

Servei d'Educació i Infància

 per explicar 

Tot el que s'ha de saber per inscriure un infant menor de 3 anys a l'escola bressol municipal

, i que també requereix inscripció prèvia enviant un correu a 

educacio@ajrubi.cat

. Les famílies inscrites rebran un formulari de confirmació per correu electrònic i l'enllaç per
accedir a la plataforma webinar.

La preinscripció i matrícula per al curs 2022-2023 serà 

entre el 9 i el 16 de maig

, i es faran de manera telemàtica a través de la 

seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí
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. L'oferta de places es farà pública el 5 de maig, i les llistes provisionals, baremades, es
publicaran el 

19 de maig

. Les reclamacions es podran presentar els dies 20, 23 i 24 de maig; i el 

3 de juny

 es publicarà la llista d'admesos. La matrícula es formalitzarà entre el 

8 i el 15 de juny

.
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Organizaciones y sindicatos por una
"escuela pública y laica" proponen un
calendario escolar sin festividades
religiosas
    MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 44 organizaciones y sindicatos como Europa Laica, STES-i y FECCOO, han
lanzado este jueves la 'Campaña por una Escuela Pública y Laica', campaña que lleva más de
dos décadas vigente con el objetivo de eliminar la religión en las escuelas.

   Entre otras cosas, proponen un nuevo calendario escolar que no venga determinado por las
festividades religiosas. Según ha explicado el coordinador de la iniciativa y miembro de STEM,
Sergio López del Río, la propuesta de este sindicato es diseñar un calendario por bimestres en
el que se respeten las vacaciones de Navidad y que estuviese desvinculado de las fiestas
religiosas para así adaptarlo a las necesidades de descanso del alumnado.

   De este modo, manteniendo las fechas de inicio y final de curso, las organizaciones plantean
que haya un descanso de entre 8 y 10 días en octubre/noviembre, otra en febrero/marzo y otra
en mayo, de manera que el calendario esté dividido en cinco bloques bimestrales con
descansos. "Esta estructura de horario permanece igual durante todos los años, no tenemos que
estar pendientes en función de cómo quede la Semana Santa; y es un modelo que se sigue en
países de Europa como Francia o Reino Unido", explica López del Río.

   La campaña, que se ha presentado hoy en rueda de prensa, cuenta con el apoyo de la
Federación de Enseñanza de CCOO. "Tenemos un compromiso, que es derogar los Acuerdos
con la Santa Sede", indica Soraya Chapinal, en representación del sindicato. Según asegura,
desde la FECCOO apuestan por fomentar una "educación libre" y "crítica" en la que "cada
persona construya su propia libertad de conciencia", desde el respeto a la diversidad cultural,
social y religiosa.

   También Almudena Villar, de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la
Enseñanza (STES-i), defiende que la escuela pública debe ser laica y estar basada en la
ciencia y no en creencias, ya que estas forman parte de la "intimidad" de cada uno.

   Villar critica que el catolicismo esté presente en la educación. En este sentido, lamenta que las
administraciones educativas han permitido que la enseñanza esté "bajo el control ideológico de
la Iglesia" con el objetivo de "adoctrinar" y que el horario de Religión, tanto en Primaria como en
Secundaria, sea de una hora y media a la semana, restando así tiempo para otras asignaturas
cuando, a su juicio, existe "alarma social" por el "bajo nivel lingüístico y científico" de los
alumnos.

   Además, Villar recuerda que el fenómeno religioso ya viene contemplado en otras asignaturas
como Historia, Historia del Arte o Lengua Castellana y Literatura, ya que estas materias no
pueden entenderse sin hablar de la religión. Y denuncia que con la reforma educativa
(LOMLOE) no se ha avanzado nada en esta cuestión. "Este Gobierno no deroga nada, mantiene
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"escuela pública y laica" proponen un
calendario escolar sin festividades
religiosas
    MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
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religiosas para así adaptarlo a las necesidades de descanso del alumnado.

   De este modo, manteniendo las fechas de inicio y final de curso, las organizaciones plantean
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el ideario de la oposición de la derecha", dice.

   En este punto, el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, ha recordado la trayectoria
de esta campaña en los últimos años. Según ha explicado, en 2018 se aprobó en el Parlamento
una proposición no de ley por la que se instaba a garantizar el carácter laico de la escuela y a
denunciar los Acuerdos suscritos por España con la Santa Sede.

   Años más tarde, los mismos partidos que apoyaron dicha iniciativa, al llegar al Gobierno
actual, dieron inicio a la reforma educativa (LOMLOE), y en su tramitación, las organizaciones
presentaron a los diputados alrededor de 50 enmiendas para "aminorar la fuerza de la religión
en la escuela pública" así como "el potencial de las escuelas de ideario católico". "Ninguna de
ellas fue llevada a debate", lamenta Delgado.

   A pesar de que las organizaciones celebran que la nueva Ley educativa minimice el papel de
la Religión en la enseñanza pública (la asignatura de Religión no tendrá asignatura 'espejo' y no
contará para la nota media en Bachillerato), "no se ha conseguido que la simbología religiosa
desaparezca de los centros".

   Además, este presunto punto a favor de sus reivindicaciones podría verse mermado por las
competencias que tienen las propias comunidades autónomas en el ámbito educativo, ya que
aquellas de corte más conservador podrían incluir una asignatura alternativa a la Religión,
fomentando así que los alumnos opten por esta materia.

   Por este motivo, Delgado ha informado de que a partir de septiembre de este año, las
organizaciones realizarán acciones en la calle y mesas redondas para ver cómo queda la nueva
alternativa a la Religión en las comunidades autónomas.

   La campaña, que lleva más de dos décadas vigente y de momento no ha cosechado éxito
político pero sí social, en palabras de Francisco Delgado, se actualiza cada año para reivindicar
la derogación de los Acuerdos con el Vaticano y que se garantice la plena laicidad de la
enseñanza. Para ello, las más de 40 organizaciones apuestan por sacar la religión confesional
de la enseñanza; no financiar con dinero público el "adoctrinamiento religioso" en ningún centro
escolar; y potenciar la Red Pública de Enseñanza.
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Presentació del llibre “Educació 0-3
m’ensenyaràs a volar però no volaràs el
meu vol” - La Manyana
L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, juntament amb la tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Drets
Civils, Cooperació i Feminismes, Sandra Castro, ha assistit a la presentació del llibre “Educació
0-3. M’ensenyaràs a volar però no volaràs el meu vol. Reflexions des de la ciència i
l’experiència amb una mare preocupada”, obra de  Paquita Sanvicén i l’equip docent de l’Escola
Bressol municipal Cappont.

El llibre presenta, des de l’experiència docent dels seus autors, una conversa virtual entre una
mare i l’equip de mestres de l’EBM Cappont per mitjà d’una trentena de correus electrònics.
Durant aquesta conversa s’aprofundeix en les evidències científiques de la importància de
l’educació primerenca i del projecte educatiu de les escoles d’aprenentatge per mitjà
d’exemples i experiències reals viscudes a les bressol municipals al llarg dels anys.

El Paer en Cap, Miquel Pueyo, ha expressat la seva satisfacció per poder celebrar, dos anys
després de l’inici de la pandèmia, la presentació d’un llibre vinculat a la tasca que realitzen les
escoles bressol municipals: “ Després d’aquest temps en què els més petits no us heu pogut
veure la cara, que avui siguem aquí, sense mascaretes i amb el vostre llibre entre les mans, és
motiu de festa”. Pueyo ha agraït la tasca que realitzen els mestres i el conjunt de professionals
de les escoles bressol municipals i ha felicitat els autors per la redacció d’una obra que
acompanyarà els pares i mares en la incorporació dels seus infants a l’etapa educativa 0-3.

L’acte de presentació ha tingut lloc al pati interior de l’EBM Cappont i ha aplegat nombroses
famílies i infants. La presentació ha estat amenitzada per docents de l’Aula Municipal de Teatre,
que han realitzat una lectura dramatitzada. Han intervingut en la presentació de l’obra el director
de l’EBM Cappont, Pedro Castro,  Paquita Sanvicén, coautora i coordinadora de la publicació, 
Raül Manzano, representant de l’editorial Graó, Carol Bonet en representació de les famílies i
Ramon Flecha, autor del pròleg i catedràtic de Sociologia de la UB.

Cal destacar que l’Escola Municipal Cappont és Comunitat d’aprenentatge des de l’any 2004,
un projecte innovador i singular de referència europea.
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L’«aproximació etnogràfica», com 
s’hi refereixen a l’estudi, s’ha fet a 
les ciutats de Mataró, Terrassa i 
Vic i s’ha centrat en la comunitat 
senegalesa i gambiana, però les 
seves conclusions són extrapola-
bles a pràcticament tot el territori 
i a pràcticament totes les comuni-
tats migrants arribades de països 
pobres i haurien de ser escoltades 
en tots els claustres d’escoles i 
instituts. Una de les principals re-
velacions és el pes de l’efecte Pig-
malió. El fet que no és només que 
els estudiants d’origen migrant no 
senten suport per part dels seus 
professors per anar a la universi-
tat, sinó que de vegades directa-
ment els conviden a no fer-ho.  

Així es va exposar fa uns dies en 
la jornada L’assignatura pendent: 
migració, gènere i educació, orga-
nitzada per la Fundació Guné, en-
titat que va sol·licitar l’esmenta-
da investigació sobre l’abando-
nament escolar de les alumnes 
d’origen senegambià al Centre 
d’Estudis Africans (CEA). 

Una jornada que es va celebrar 
a la seu de LaFede.cat Organitza-
cions per la Justícia Global i que no 
va comptar amb la presència de 
cap representant del Departament 
d’Educació, malgrat ser convidats, 
segons va assenyalar la directora 
de la Fundació Guné, preocupada 
per la falta d’interès de la conse-
lleria per aquesta qüestió.  

L’antropòloga Lola López, in-
vestigadora del CEA, argumen- 
ta sobre els possibles motius 
d’aquesta absència, que posa so-
bre la taula una persona del pú-
blic. Explicació que, a més a més, 
serveix també per entendre l’ab-
sència d’aquesta comunitat a la 
universitat. «La societat no està 
pensada perquè hi hagi diversitat. 
Pensem que el problema està en 
les tradicions d’aquestes famílies. 
Que el problema és de les cultures 
d’origen, no nostre, com a socie-
tat, per això es tracta des de la co-
operació, no des de l’educació», 
assenyala.  

Malgrat que l’estudi se centra-
va en les noies, no en els nois 
(s’emmarca en un programa pel 
dret a l’educació de les joves al Se-
negal i volia confirmar si la situa-
ció era similar entre les catalanes 
d’origen senegalès) una altra de 

les conclusions a les quals s’arri-
ba és que són ells els que més 
abandonen els estudis. «Es ten-
deix a criminalitzar més els nois 
que les noies», apunta l’antro-
pòloga Sanae El Khamlichi. 

Durant el treball de camp, El 

Khamlichi va parlar tant amb les 
alumnes com amb les professores 
i les famílies. En el grup de les pri-
meres, una idea que va aparèixer 
en moltes de les entrevistes és «la 
mirada negativa i baixes expecta-
tives que sentien cap a elles» (una 

altra vegada el ja citat efecte Pig-
malión). També critiquen que les 
aules d’acollida suposen «un 
aïllament de l’alumnat amb el 
grup classe i afecta la creació de 
vincles». En canvi, a ulls dels pro-
fessors, les aules d’acollida no re-
presentaven un tema de debat. Els 
centres destacaven més la segre-
gació escolar i la matrícula viva.  

Història invisibilitzada 

Les alumnes consultades per El 
Khamlichi –en el seu dia també 
estudiant d’origen migrant– des-
taquen a més la falta d’espais on 
sentir-se representades dins del 
centre, i que la Història negra en 
el programa d’estudis brilla per la 
seva absència ja no fa falta ni co-
mentar-ho (és una manera de 
parlar, òbviament fa molta falta, 
ja que si no ho denuncien elles, 
ningú ho farà). 

Els professors, per la seva ban-
da, asseguren estar sobresaturats. 
Denuncien que «no arriben», i 
que «s’espera d’ells rols que no 
els toquen: fer de mare, pare, tre-
ballador social...». Les famílies re-
clamen més suport per acom-
panyar els seus fills en el per ells 
desconegut recorregut acadèmic i 
destaquen la dificultat econòmi-
ca, a més de l’accés a ordinadors, 
a tauletes, a internet... Un proble-
ma aguditzat en la pandèmia.  

Però no es tracta d’una guerra 
entre famílies i professors. El pro-
blema és estructural, no personal, 
i les famílies i els professors coin-
cideixen en una cosa: en les difi-

Quan el futur acadèmic 
depèn del color de la teva pell 

Un estudi antropològic assenyala que la mirada negativa i les baixes expectatives  
dels professors cap als alumnes d’origen migrant, l’anomenat efecte Pigmalió,  
és un dels principals factors que dificulta que arribin a la universitat   

EDUCACIÓ

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

L’autora de l’estudi, Sanae El Khamlichi (dreta), conversa amb Mawa Ndiaye, líder de la comunitat senega-
lesa a Catalunya (centre), i Mamadou Kadame.

Laura Guerrero
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EDUCACIÓ

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

L’autora de l’estudi, Sanae El Khamlichi (dreta), conversa amb Mawa Ndiaye, líder de la comunitat senega-
lesa a Catalunya (centre), i Mamadou Kadame.

Laura Guerrero
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Murcia se rebela contra el Gobierno 
y será más exigente con sus alumnos 
de la ESO que lo que establece el cu-
rrículo estatal. En su desarrollo nor-
mativo, al que ha tenido acceso EL 
MUNDO, mantendrá el límite de 
suspensos para pasar de curso en es-
ta etapa y obligará a que los estu-
diantes tengan una media de al me-
nos un 5 para poder lograr el título. 

Recientemente se han aprobado 
los reales decretos de enseñanzas 
mínimas, que fijan lo que tienen que 
estudiar obligatoriamente todos los 
alumnos en toda España y que aho-
ra deben ser completados por las 
CCAA. Murcia ha sido, con Catalu-
ña, la primera en hacerlo. Mientras 
el currículo catalán se alinea con el 
de la ministra Pilar Alegría, llevando 
sus postulados hasta el último extre-
mo, la consejera educativa de Mur-
cia, Mabel Campuzano (ex de Vox), 
se aleja de ellos todo lo que puede: 

ePROMOCIÓN. En la Lomloe no hay 
límite de suspensos para pasar de cur-
so en la ESO. La decisión sobre la pro-
moción se adopta entre todos los pro-
fesores «atendiendo al grado de con-
secución de los objetivos y a la valo-
ración de las medidas que favorez-
can el progreso del alumno». Murcia 
mantiene esto, pero añade que la de-
cisión «se adoptará por mayoría cua-
lificada de tres cuartos» y constará en 
acta. Además, pone un límite a los 
suspensos. «Los alumnos repetirán 
curso cuando tengan evaluación ne-
gativa en tres o más materias», dice, 
aunque permite «excepcionalmente» 
la promoción del alumno en estas cir-
cunstancias si los suspensos no son 
a la vez Lengua y Matemáticas, si los 
profesores ven que tiene expectati-
vas favorables de recuperación, si va 
a poder seguir con éxito el curso si-
guiente o si la promoción beneficia a 
su evolución. Es decir, mantiene las 
mismas condiciones que había con 
la Lomce: se podrá pasar de curso con 
un máximo de tres suspensos. 

eGRADUACIÓN. La Lomloe no pone 
un límite de suspensos para lograr el 
título de la ESO. Sólo dice que lo ob-
tendrán los alumnos que, a juicio del 
equipo docente, hayan alcanzado los 
objetivos de la etapa. Murcia añade 
más requisitos: «Obtendrá el título de 

graduado en la ESO el alumnado que 
supere todas las materias o ámbitos 
cursados» o tenga una nota media mí-
nima de un 5, algo que no exige la Ley 
Celaá. En la Lomce podían graduar-
se con hasta dos suspensos. 

eNOTAS NUMÉRICAS. El Gobierno ha 
quitado las calificaciones numéricas, 
las matrículas de honor y las mencio-
nes honoríficas en la enseñanza obli-
gatoria, pero Murcia las mantiene. 

eLA RECONQUISTA. El currículo esta-
tal eliminó el estudio cronológico de 

la Historia y se centró en la contem-
poraneidad. Los decretos murcianos 
dan mucha importancia a los hechos, 
y de todas las épocas, destacando as-
pectos que pongan en valor la iden-
tidad nacional. En la ESO se enseña-
rán hechos de todas las épocas rela-
cionados con nuestro país: en 1º se 
aprenden la Prehistoria en España. 
En 2º, la Edad Media y la Moderna, 
con Al Andalus y la Reconquista, el 
descubrimiento de América o los Aus-
trias. 3º aborda los siglos XVII y XIX 
y 4º, los siglos XX y XXI en España 
y el mundo. Bachillerato se centra en 

la Historia de España, desde las anti-
guas civilizaciones hasta el presente, 
prestando atención al «proceso de 
construcción nacional» o a la «cen-
tralización política y administrativa». 

e‘PIN PARENTAL’.  Murcia ha renun-
ciado al pin parental tal y como lo con-
cibió inicialmente porque, según fuen-
tes educativas, «tenía dudas sobre su 

viabilidad jurídica». A 
cambio usa una fórmula 
light para Infantil, Prima-
ria, ESO y Bachillerato 
que ya se ha implantado 
este curso:  los colegios 
tendrán que informar a 
los padres de las activi-
dades complementarias 
siete días antes de que se 
celebren y tendrá que ha-
ber un profesor durante 
las charlas. Este protoco-
lo se sigue ya en buena 
parte de los colegios, aun-
que Murcia no lo recogía 
en un decreto. No es es-
trictamente un pin paren-
tal porque no se pide a 
los padres que autoricen 
la asistencia de sus hijos 
a charlas LGTBIQ+ o ta-
lleres que no estén de 
acuerdo con sus convic-
ciones. Les deja, eso sí, 
la puerta abierta para que 
decidan si mandan a los 
menores a clase ese día. 
Pero, si no van, constará 
como falta de asistencia. 

eSIN FILOSOFÍA. Murcia 
no recupera la Filosofía 
en su lista de asignaturas 
optativas de la ESO. Pe-
ro, en el nuevo Proyecto 
de Investigación, los 
alumnos podrán hacer 
un trabajo de retórica y 

argumentación, entre otros temas. 
Por otro lado, mantiene la asigna-
tura de Valores Cívicos y Éticos, aun-
que no le gusta. También se impar-
tirán contenidos de educación afec-
tivo-sexual y de igualdad de géne-
ro, aunque se ha quitado la parte 
del currículo estatal que dice que 
hay que fomentar «la presencia equi-
librada de ambos sexos en las dife-
rentes ramas de estudios». Francés 
y Emprendimiento salen reforza-
das, al igual que Religión, que ten-
drá dos horas semanales, la carga 
lectiva más alta de España.  

ÁNGELA MARTIALAY MADRID 

El Tribunal Supremo considera 
que la motivación que la fiscal ge-
neral del Estado, Dolores Delgado, 
dio al elegir al fiscal de la Unión 
Progresistas de Fiscales (su anti-
gua asociación) Eduardo Esteban 
fiscal de Sala de Menores frente al 
ya fiscal de la máxima categoría y 
especialista en la materia, José 
Miguel de la Rosa, es nula de ple-
no derecho. En dos sentencias 

muy duras, donde se estiman los 
recursos de la Asociación de Fis-
cales y el fiscal De la Rosa y se de-
clara contraria a derecho la pro-
puesta discrecional del nombra-
miento, el Alto Tribunal pone de 
relieve «la gran diferencia entre la 
trayectoria profesional del candi-
dato preterido y la del nombrado 
para la plaza de Fiscal de Sala de 
Menores, en cuyo ámbito el nom-
brado tiene una escasa experien-

cia» frente «al fiscal demandante 
que ya tenía la categoría de fiscal 
de Sala, mayor antigüedad y 
abundantes publicaciones en la 
materia». Además, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sub-
raya la dilatada trayectoria profe-
sional en Secciones de Menores 
de las Fiscalías correspondientes 
de José Miguel de la Rosa con el 
consiguiente «valor que confiere 
la experiencia». 

El Alto Tribunal destaca la dife-
rencia abismal entre los respecti-
vos currículos. «Basta estar a ellos 
para tener probado, con base en 
hechos notorios, que a la vista del 
iter profesional y bagaje formati-
vo de ambos candidatos la rela-
ción de don Eduardo Esteban Rin-
cón con la materia de menores ha 
sido esporádica y mínima, mien-
tras que don José Miguel de la Ro-
sa Cortina ha hecho de esa mate-

ria el centro de su vida profesio-
nal; es más ya en 2008 obtuvo un 
nombramiento discrecional por el 
fiscal general del Estado al ser de-
signado Fiscal Adscrito a la enton-
ces Fiscal de Sala». Los magistra-
dos recalcan que «esas circunstan-
cias no pueden ignorarse, luego la 
obviedad de que hay una diferen-
cia entre ambos aspirantes tan lla-
mativa hace que decaigan las razo-
nes que deduce la fiscal general del 
Estado en su propuesta sobre la ca-
pacidad del nombrado».  

El TS ordena ahora a Delgado a 
volver a efectuar una propuesta de 
nombramiento «en los términos 
exigidos en esta sentencia».  

Duros reproches del Supremo a Delgado 
El tribunal anula el nombramiento del fiscal de Sala de Menores y miembro de la UPF Eduardo Esteban 

La ministra Pilar Alegría, ayer, en su visita a un colegio de Arnedo (La Rioja), donde anunció un plan de salud mental para las escuelas. EFE

Murcia se rebela contra Alegría y 
exigirá más para pasar en la ESO 
Lanza una Historia cronológica con hechos de todas las épocas relacionados con España

5 
Nota mínima.  
Para lograr el título 
de la ESO en Murcia 
habrá que sacar  
una nota media 
mínima de un 5. 

Mitjà: El Mundo - El Correo de Burgos

Publicat: 22/04/2022

Edició: GENERAL

Secció: NACIONAL ESPAÑA

Audiència: 19.000 Lectores

Difusió: 1.305 Ejemplares

Valor: 1.053€

EL MUNDO. VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022 
 

23

i  ESPAÑA

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 

Murcia se rebela contra el Gobierno 
y será más exigente con sus alumnos 
de la ESO que lo que establece el cu-
rrículo estatal. En su desarrollo nor-
mativo, al que ha tenido acceso EL 
MUNDO, mantendrá el límite de 
suspensos para pasar de curso en es-
ta etapa y obligará a que los estu-
diantes tengan una media de al me-
nos un 5 para poder lograr el título. 

Recientemente se han aprobado 
los reales decretos de enseñanzas 
mínimas, que fijan lo que tienen que 
estudiar obligatoriamente todos los 
alumnos en toda España y que aho-
ra deben ser completados por las 
CCAA. Murcia ha sido, con Catalu-
ña, la primera en hacerlo. Mientras 
el currículo catalán se alinea con el 
de la ministra Pilar Alegría, llevando 
sus postulados hasta el último extre-
mo, la consejera educativa de Mur-
cia, Mabel Campuzano (ex de Vox), 
se aleja de ellos todo lo que puede: 

ePROMOCIÓN. En la Lomloe no hay 
límite de suspensos para pasar de cur-
so en la ESO. La decisión sobre la pro-
moción se adopta entre todos los pro-
fesores «atendiendo al grado de con-
secución de los objetivos y a la valo-
ración de las medidas que favorez-
can el progreso del alumno». Murcia 
mantiene esto, pero añade que la de-
cisión «se adoptará por mayoría cua-
lificada de tres cuartos» y constará en 
acta. Además, pone un límite a los 
suspensos. «Los alumnos repetirán 
curso cuando tengan evaluación ne-
gativa en tres o más materias», dice, 
aunque permite «excepcionalmente» 
la promoción del alumno en estas cir-
cunstancias si los suspensos no son 
a la vez Lengua y Matemáticas, si los 
profesores ven que tiene expectati-
vas favorables de recuperación, si va 
a poder seguir con éxito el curso si-
guiente o si la promoción beneficia a 
su evolución. Es decir, mantiene las 
mismas condiciones que había con 
la Lomce: se podrá pasar de curso con 
un máximo de tres suspensos. 

eGRADUACIÓN. La Lomloe no pone 
un límite de suspensos para lograr el 
título de la ESO. Sólo dice que lo ob-
tendrán los alumnos que, a juicio del 
equipo docente, hayan alcanzado los 
objetivos de la etapa. Murcia añade 
más requisitos: «Obtendrá el título de 

graduado en la ESO el alumnado que 
supere todas las materias o ámbitos 
cursados» o tenga una nota media mí-
nima de un 5, algo que no exige la Ley 
Celaá. En la Lomce podían graduar-
se con hasta dos suspensos. 

eNOTAS NUMÉRICAS. El Gobierno ha 
quitado las calificaciones numéricas, 
las matrículas de honor y las mencio-
nes honoríficas en la enseñanza obli-
gatoria, pero Murcia las mantiene. 

eLA RECONQUISTA. El currículo esta-
tal eliminó el estudio cronológico de 

la Historia y se centró en la contem-
poraneidad. Los decretos murcianos 
dan mucha importancia a los hechos, 
y de todas las épocas, destacando as-
pectos que pongan en valor la iden-
tidad nacional. En la ESO se enseña-
rán hechos de todas las épocas rela-
cionados con nuestro país: en 1º se 
aprenden la Prehistoria en España. 
En 2º, la Edad Media y la Moderna, 
con Al Andalus y la Reconquista, el 
descubrimiento de América o los Aus-
trias. 3º aborda los siglos XVII y XIX 
y 4º, los siglos XX y XXI en España 
y el mundo. Bachillerato se centra en 

la Historia de España, desde las anti-
guas civilizaciones hasta el presente, 
prestando atención al «proceso de 
construcción nacional» o a la «cen-
tralización política y administrativa». 

e‘PIN PARENTAL’.  Murcia ha renun-
ciado al pin parental tal y como lo con-
cibió inicialmente porque, según fuen-
tes educativas, «tenía dudas sobre su 

viabilidad jurídica». A 
cambio usa una fórmula 
light para Infantil, Prima-
ria, ESO y Bachillerato 
que ya se ha implantado 
este curso:  los colegios 
tendrán que informar a 
los padres de las activi-
dades complementarias 
siete días antes de que se 
celebren y tendrá que ha-
ber un profesor durante 
las charlas. Este protoco-
lo se sigue ya en buena 
parte de los colegios, aun-
que Murcia no lo recogía 
en un decreto. No es es-
trictamente un pin paren-
tal porque no se pide a 
los padres que autoricen 
la asistencia de sus hijos 
a charlas LGTBIQ+ o ta-
lleres que no estén de 
acuerdo con sus convic-
ciones. Les deja, eso sí, 
la puerta abierta para que 
decidan si mandan a los 
menores a clase ese día. 
Pero, si no van, constará 
como falta de asistencia. 

eSIN FILOSOFÍA. Murcia 
no recupera la Filosofía 
en su lista de asignaturas 
optativas de la ESO. Pe-
ro, en el nuevo Proyecto 
de Investigación, los 
alumnos podrán hacer 
un trabajo de retórica y 

argumentación, entre otros temas. 
Por otro lado, mantiene la asigna-
tura de Valores Cívicos y Éticos, aun-
que no le gusta. También se impar-
tirán contenidos de educación afec-
tivo-sexual y de igualdad de géne-
ro, aunque se ha quitado la parte 
del currículo estatal que dice que 
hay que fomentar «la presencia equi-
librada de ambos sexos en las dife-
rentes ramas de estudios». Francés 
y Emprendimiento salen reforza-
das, al igual que Religión, que ten-
drá dos horas semanales, la carga 
lectiva más alta de España.  

ÁNGELA MARTIALAY MADRID 

El Tribunal Supremo considera 
que la motivación que la fiscal ge-
neral del Estado, Dolores Delgado, 
dio al elegir al fiscal de la Unión 
Progresistas de Fiscales (su anti-
gua asociación) Eduardo Esteban 
fiscal de Sala de Menores frente al 
ya fiscal de la máxima categoría y 
especialista en la materia, José 
Miguel de la Rosa, es nula de ple-
no derecho. En dos sentencias 

muy duras, donde se estiman los 
recursos de la Asociación de Fis-
cales y el fiscal De la Rosa y se de-
clara contraria a derecho la pro-
puesta discrecional del nombra-
miento, el Alto Tribunal pone de 
relieve «la gran diferencia entre la 
trayectoria profesional del candi-
dato preterido y la del nombrado 
para la plaza de Fiscal de Sala de 
Menores, en cuyo ámbito el nom-
brado tiene una escasa experien-

cia» frente «al fiscal demandante 
que ya tenía la categoría de fiscal 
de Sala, mayor antigüedad y 
abundantes publicaciones en la 
materia». Además, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sub-
raya la dilatada trayectoria profe-
sional en Secciones de Menores 
de las Fiscalías correspondientes 
de José Miguel de la Rosa con el 
consiguiente «valor que confiere 
la experiencia». 

El Alto Tribunal destaca la dife-
rencia abismal entre los respecti-
vos currículos. «Basta estar a ellos 
para tener probado, con base en 
hechos notorios, que a la vista del 
iter profesional y bagaje formati-
vo de ambos candidatos la rela-
ción de don Eduardo Esteban Rin-
cón con la materia de menores ha 
sido esporádica y mínima, mien-
tras que don José Miguel de la Ro-
sa Cortina ha hecho de esa mate-

ria el centro de su vida profesio-
nal; es más ya en 2008 obtuvo un 
nombramiento discrecional por el 
fiscal general del Estado al ser de-
signado Fiscal Adscrito a la enton-
ces Fiscal de Sala». Los magistra-
dos recalcan que «esas circunstan-
cias no pueden ignorarse, luego la 
obviedad de que hay una diferen-
cia entre ambos aspirantes tan lla-
mativa hace que decaigan las razo-
nes que deduce la fiscal general del 
Estado en su propuesta sobre la ca-
pacidad del nombrado».  

El TS ordena ahora a Delgado a 
volver a efectuar una propuesta de 
nombramiento «en los términos 
exigidos en esta sentencia».  

Duros reproches del Supremo a Delgado 
El tribunal anula el nombramiento del fiscal de Sala de Menores y miembro de la UPF Eduardo Esteban 

La ministra Pilar Alegría, ayer, en su visita a un colegio de Arnedo (La Rioja), donde anunció un plan de salud mental para las escuelas. EFE

Murcia se rebela contra Alegría y 
exigirá más para pasar en la ESO 
Lanza una Historia cronológica con hechos de todas las épocas relacionados con España

5 
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Aquesta proposta busca copsar la mirada dels infants i els i les joves, tot proposant-los que expliquin, a través del llenguatge plàstic, la seva visió del
comerç de barri i de la ciutat. Per tant, vol ser un reconeixement al punt de vista de l’alumnat sobre la ciutat i un dels seus elements més essencials, el
comerç de proximitat.

Aquest curs s’han rebut més de 500 propostes realitzades per l’alumnat de 24 escoles de Barcelona. Aquest premi proposa 7 categories de participació per
a totes les edats i els 14 treballs millors valorats es convertiran en 200.000  punts de llibre impresos i distribuïts aquest Sant Jordi per tota la ciutat per
associacions i eixos comercials, així com als gremis de floristes i de flequers, per tal que arribin a tota la ciutat.

 

Un programa per apropar el comerç als escolars

El programa El Comerç i les Escoles té com a objectiu afavorir el coneixement de l’entorn cultural, social i històric entre l’alumnat, mitjançant el comerç de
barri, i alhora educar en el consum actiu, crític i responsable. Per fer-ho, s’organitzen diferents activitats, des de visites guiades a comerços del barri, per
donar a conèixer oficis i tasques relacionades amb l’activitat comercial de proximitat, fins a tallers de consum responsable, passant per la proposta
educativa per donar a conèixer els comerços emblemàtics de la ciutat. Arran de la pandèmia, el programa es va reinventar i adaptar per poder oferir les
propostes en format digital. Enguany, els recursos digitals com les visites virtuals, els tallers de consum digitals o càpsules educatives segueixen actius
perquè els centres puguin escollir-los.

Aquest curs de recuperació de les activitats, el programa ha arribat a 3.920 alumnes de 68 centres educatius, que han fet accions presencials i en línia a 41
comerços de la ciutat.

Les propostes van adreçades als i les alumnes de tots els cicles, des dels i les més petites d’educació infantil fins a adolescents i joves de cicles superiors,
que veuen en aquesta activitat una possible sortida professional als seus estudis.

En total, aquesta proposta pedagògica ha arribat en els 16 anys de trajectòria a més de 43.000 alumnes, de 160 centres educatius, i una seixantena de
comerços barcelonins de proximitat.

El catàleg de comerços inclou des de xarcuteries, carnisseries i cansaladeries, forns, pastisseries, que comercialitzen aliments de temporada biològics,
ecològics, de proximitat i sense intermediaris, fins a d’altres que dediquen la seva activitat a l’equipament de la persona com òptiques, centres auditius,
joieries, etc, lleure i cultura, com llibreries, o botigues de música, i d’altres de parament de la llar, ferreteries, cereries, botigues de plantes, o de serveis com
perruqueries, decoració i arts gràfiques. S’inclouen també entre els establiments a conèixer cooperatives, projectes socials i antics oficis.

‘El comerç i les escoles’ és una iniciativa impulsada per la Direcció de Comerç de l’Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals de
l’Ajuntament de Barcelona.
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