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

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

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

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

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

la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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Alegría advierte de que actuará si las
comunidades contravienen la ley de
Educación: Murcia, Madrid y Cataluña
plantean conflictos | Educación | EL PAÍS
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha advertido este viernes que el Gobierno tomará
medidas si las comunidades autónomas contravienen la nueva normativa de enseñanza de
carácter básico: la ley de Educación y los decretos que la desarrollan. Una vez aprobado el
marco general, los Ejecutivos autonómicos están completando la normativa para adaptarla a sus
territorios. Y algunos de los planteamientos realizados por Madrid, Cataluña y Murcia parecen
contradecir la regulación estatal. En una entrevista en RNE, Alegría ha afirmado: “Las
comunidades tienen competencia en materia educativa. Ahora, una vez aprobados los decretos
de enseñanza pueden ampliarlos. Lo que no se puede en ningún caso es contravenir una ley
aprobada en el Congreso de los Diputados, y si hay alguna cuestión que contraviene, el
Gobierno actuará”.

A la ministra le habían preguntado por el caso de Murcia, que según publicó El Mundo, prevé
establecer un límite de tres materias no superadas para promocionar de curso en la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO). La normativa básica de dicha etapa elaborada por el Ministerio
de Educación establece que la decisión sobre si un estudiante pasa o no de curso debe
adoptarla el equipo docente “atendiendo al grado de consecución de los objetivos y de
adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan
el progreso del alumno o la alumna”. Para obtener el título de la ESO la norma básica especifica
más e indica que las comunidades podrán “establecer criterios para orientar la toma de
decisiones de los equipos docentes” acerca de la graduación de un estudiante, siempre que
dichas directrices “no impliquen la fijación del número ni la tipología de las materias no
superadas”.

Alegría ha dicho que cuando el borrador del currículo autonómico de Murcia pase a exposición
pública, el ministerio lo estudiará y si detecta algún elemento que contradice la legislación
básica el Gobierno lo advertirá. Recientemente, ha añadido Alegría, el Ejecutivo murciano fue
avisado de que su normativa de admisión de alumnado contradecía el marco general y la
comunidad gobernada por el PP rectificó.

Requerimiento a la Comunidad de Madrid

Las reglas de admisión de los alumnos, que la Lomloe ha cambiado para intentar que el
alumnado con mayores dificultades socioeconómicas sea distribuido de forma equilibrada en los
centros sostenidos con fondos públicos (es decir, en las escuelas públicas, donde suelen
concentrarse, y en las concertadas), ya ha llevado al ministerio a presentar un requerimiento a la
Comunidad de Madrid, al entender que su nueva normativa contradice la legislación básica.

La otra fuente probable de conflicto en el horizonte por el desarrollo curricular es Cataluña. Su
Departamento de Educación ha incluido en el primer borrador del currículo autonómico que los
alumnos podrán pasar de primero a segundo de Bachillerato con tres suspensos (cuando el
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marco estatal fija el límite en dos). Y, además, su consejero, Josep Cambray, dijo en marzo, en
el contexto de las protestas de docentes contra su gestión, que dejaría en manos de los centros
educativos la decisión de empezar a aplicar el nuevo currículo educativo el curso que viene o
retrasarlo al siguiente. Algo que, con la Lomloe en la mano, no cabe, ya que el calendario de
implantación de la ley orgánica establece que debe comenzar en septiembre.

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir
nuestra newsletter semanal.
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24 DIUMENGE, 24 D’ABRIL DEL 2022 ara   

EL CATALÀ A LES AULES

Les grans ciutats del país volen 
més català a l’escola

gües i “la campanya que hi ha hagut 
per associar el català amb l’indepen-
dentisme”, lamenta. Ciurana pro-
posa “reforçar el català” dins de les 
aules –“sobretot” als instituts– pe-
rò també fora, a les extraescolars, al 
menjador, al pati, al passadís. 

Alumnes de 
l’Escola Sadako 
de Barcelona 
participant en 
una classe la 
setmana passa-
da. FRANCESC MELCION

Just avui fa un mes que, en una ma-
niobra inesperada, ERC, Junts, els 
comuns i el PSC van anunciar un 
canvi en la llei de política lingüísti-
ca per regular els aprenentatges de 
les llengües a l’escola amb l’objec-
tiu d’evitar que sigui el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) qui acabi decretant auto-
màticament el 25% en castellà. 
L’acord polític va aixecar molta 
polseguera: la CUP va acusar els 
quatre partits de carregar-se la im-
mersió, Junts va desdir-se’n i el va 
posar al “congelador” i, un mes 
després, els partits segueixen enca-
llats buscant un nou redactat que 
reculli més consens. En canvi, l’al-
caldessa de l’Hospitalet, Núria Ma-
rín, que és del PSC, va ser de les pri-
meres a defensar públicament 
l’acord: podria servir per reforçar 
el català a la segona ciutat més gran 
del país, fonamentalment castella-
noparlant. “El castellà es parla a tot 
arreu, el que cal és garantir l’apre-
nentatge del català perquè tots els 
alumnes tinguin les mateixes 
oportunitats que la resta. És qües-
tió de sentit comú”, va dir.  

Arran d’aquestes declaracions, 
l’ARA ha preguntat als ajuntaments 
de les 10 principals ciutats de Cata-
lunya la seva opinió sobre l’ús del 
català als centres. Exceptuant Ma-
taró i Badalona, que han declinat 
participar-hi per qüestions d’agen-
da, les alcaldies de Barcelona, Ter-
rassa, Sabadell, Lleida, Tarragona, 
Santa Coloma i Reus aposten –amb 
matisos– per reforçar el català a les 

BARCELONA
LAIA VICENS

Alcaldes i regidors reclamen despolititzar el debat i avisen que cal reforçar la llengua fora de les aules

Les frases 

“Hem de basar-nos en criteris 
estrictament educatius, mai 
polítics. Ni arraconar el castellà 
ni espanyolitzar els nens”

Marta Farrés  
ALCALDESSA DE SABADELL

“El model actual ens funciona. 
La majoria de la població és 
castellanoparlant però el català 
es parla perfectament”

Núria Parlon 
ALCALDESSA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Societat

“Hi ha un cert retrocés de l’ús 
social del català, sobretot a 
l’ESO. Cal reforçar la llengua 
més afeblida”

Carles Pellicer   
ALCALDE DE REUS

“El castellà el coneixen tant si 
el parlen a casa com si no. 
A Lleida no hi ha cap centre 
on calgui reforçar el castellà”

Sandra Castro  
REGIDORA D’EDUCACIÓ A LLEIDA

“El català ha de ser llengua 
vehicular a l’escola i també en 
l’oferta extraescolar. Hi ha 
d’haver més consciència”

Teresa Ciurana 
REGIDORA D’EDUCACIÓ A TERRASSA

escoles i instituts. També Girona, 
que s’ha inclòs al reportatge en tant 
que capital de demarcació. Aquests 
municipis sumen més de 3,2 mili-
ons de persones. 

Al govern de Barcelona ho tenen 
clar: “No conec cap cas d’un infant 
escolaritzat a Barcelona que acabi 
l’ESO i no sàpiga parlar en castellà”, 
afirma el regidor d’Educació, Pau 
Gonzàlez, dels comuns, que deixa 
clar que “no fa falta reforçar el cas-
tellà” a les escoles de la capital ca-
talana. “Ni de bon tros”, afegeix. No-
més dos de cada deu joves barcelo-
nins d’entre 15 i 29 anys tenen el ca-
talà com a llengua habitual. És per 
això que Gonzàlez assegura que els 
problemes del català “no són a l’es-
cola”, sinó fora, en l’ús social, que ha 
anat baixant progressivament.  

Al Vallès Occidental el català 
també està reculant: el 2018 només 
l’utilitzaven com a llengua inicial el 
23% dels habitants. “No podem mi-
llorar aquesta xifra només des de 
l’escola”, insisteix Teresa Ciurana, 
regidora d’Educació i Normalitza-
ció Lingüística de Terrassa. Mestra 
de professió, ha experimentat des 
de les aules els canvis demogràfics 
de la ciutat: “Fa 40 anys teníem fa-
mílies que arribaven d’altres punts 
de l’Estat i ara tenim col·lectius 
d’arreu del món. Som una ciutat 
d’acollida”. Diu que a finals dels 80 
hi havia “més consciència” de la im-

portància d’aprendre català, princi-
palment de les famílies castellano-
parlants, que van veure-hi una via 
per ascendir socialment. Ara, en 
canvi, tot és “més complex”: hi in-
tervé l’aprenentatge de l’anglès, la 
convivència amb centenars de llen-

Competències  
“No conec cap cas d’un infant 
escolaritzat a Barcelona que  
a l’ESO no sàpiga castellà”

“Els problemes del català 
no són a l’escola. No crec que 
faci falta reforçar el castellà, 
ni de bon tros”

Pau Gonzàlez  
REGIDOR D’EDUCACIÓ A BARCELONA

“Hem fet un esforç per fer la 
immersió, però és artificiosa. 
Hem de reforçar el català si 
volem l’èxit escolar”

Manel Castaño  
REGIDOR D’EDUCACIÓ A TARRAGONA
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societat

Des de la cocapital vallesana tam-
bé demanen “protegir especialment 
el català” tant dins com fora de l’es-
cola, amb l’objectiu que els alumnes 
“dominin” els dos idiomes quan 
acabin l’escolarització. L’alcaldessa 
de Sabadell, Marta Farrés, apunta 
que cal basar l’aprenentatge de les 
llengües en “criteris estrictament 
educatius, mai polítics”, i insisteix 
en “despolititzar tant la llengua com 
l’escola”. “Ni arraconar el castellà ni 
espanyolitzar els nens catalans”, re-
sumeix la socialista.  

La immersió “funciona” 
Qui també diu que vol “deixar de 
polititzar” aquest debat és Núria 
Parlon, alcaldessa de Santa Coloma 
de Gramenet, bressol de la immer-
sió lingüística. Es mostra orgullo-

La CGT va anunciar ahir que manté la vaga 
del servei de neteja viària i recollida 
d’escombraries a Barcelona per als pròxims 
cinc dies i va rebutjar l’acord que van tancar 

divendres a la nit la UGT i les empreses 
concessionàries, també avalat per CCOO. El 
sindicat considera que el pacte representa 
una “clara pèrdua de poder adquisitiu” i 

assegura que “no recull cap de les altres 
reivindicacions” plantejades. També va 
lamentar que l’acord s’hagi signat sense 
haver consultat la plantilla.

LA CGT MANTÉ  
LA VAGA 
D’ESCOMBRARIES

“El castellà es parla a tot 
arreu. Cal garantir el màxim 
aprenentatge del català, 
és de sentit comú”

Núria Marín  
ALCALDESSA DE L’HOSPITALET

“La nostra realitat és millor 
que la d’altres, però hem de 
fugir del triomfalisme: no 
ens podem relaxar”

Quim Ayats  
VICEALCALDE DE GIRONA

La llengua entra als centres 
de menors a ritme de rap

plica a l’ARA que ara escriu can-
çons de rap durant les nits: “Quan 
surti m’agradaria dedicar-me a la 
música”. I així ho reflecteix a la 
lletra: “Abans d’estar aquí mai 
havia pensat en mi. En el futur, 
en el destí. En tot el que està per 
venir... Somnis per complir”. 

Tant el cantant com el mestre 
coincideixen que la música és 
una gran manera de fer pedago-
gia. “Crec que plasmar el que els 
ha passat en una lletra també els 
ajuda a fer teràpia de forma indi-
recta”, insisteix Nel·lo C. Una 
idea que Roura comparteix: “A 
part d’aprendre la llengua, els 
serveix per aprendre a exteriorit-
zar les seves emocions”. 

Un mosaic lingüístic 
“Els joves tenen nivells molt di-
ferents de català”, explica Gó-
mez. Alguns dels menors que han 
participat en el taller han nascut 
a Catalunya i han après el català a 
l’escola, tot i no parlar-lo amb els 
seus cercles més pròxims. D’al-
tres van arribar fa poc de diversos 
països. “Amb aquest taller hem 
pogut crear un mosaic lingüístic 
molt bonic, on tothom ha donat 
el màxim partint del seu nivell”, 
afirma el mestre. Per a Nel·lo, 
l’evolució dels participants ha es-
tat evident: “Què ha canviat? Que 
toleren més la llengua i que la ve-
uen com una oportunitat”, asse-
gura el cantant.e

El raper Nel·lo C 
amb dos dels 
nois del centre 
de Montilivi 
durant el taller 
de rap. 
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El C.E. Montilivi acull un taller amb el raper Nel·lo C

“Així que vola, fora, vola. Lluny de 
tota gàbia, vola, fora, vola”. Així co-
mença la tornada de la cançó que 
han escrit els menors interns sota 
mesures judicials del Centre Educa-
tiu Montilivi, a Girona, en el marc 
dels tallers de rap que han fet amb el 
cantant sabadellenc Nel·lo C. Es 
tracta d’una iniciativa del departa-
ment de Justícia en col·laboració 
amb l’ONG Plataforma per la Llen-
gua per portar el català a través de la 
música a diversos centres judicials 
de menors a Catalunya. I el resultat 
ha sigut tot un èxit.  

L’objectiu d’aquestes sessions és 
promoure l’ús del català com a eina 
de reinserció i donar eines als joves 
interns per refer el seu futur un cop 
siguin fora: “Són joves que tenen 
molt poca vinculació amb el català, 
i si volem que tinguin les mateixes 
oportunitats que qualsevol altra 
persona hem de potenciar que pu-
guin aprendre bé la llengua”, expli-
ca la directora general d’execució 
penal a la comunitat i justícia juve-
nil, Susagna Roura. “La música és 
una gran manera per fer-ho. Poden 
explicar tot el que senten i fer-ho en 
català.  

El raper de Sabadell, que ja fa 
més de cinc anys que col·labora 
amb Plataforma per la Llengua fent 
sessions de rap en català en dife-
rents barris en risc d’exclusió soci-
al, ha estat l’escollit per dinamitzar 
aquest projecte. Hi han participat 
quatre dels tretze nois, d’entre 14 i 
18 anys, que actualment viuen al 
centre, tot i que al començar el ta-
ller hi havia més joves participant-
hi. “Alguns van deixar el taller per-
què no els motivava, i sent com és 
una activitat voluntària no tenim 
cap dret a obligar-los a participar-
hi, i d’altres ja han quedat en lliber-
tat”, explica Carles Gómez, el mes-
tre d’aula dels joves, que s’encarre-
ga que mantinguin la seva etapa 
formativa durant l’internament. 

“Noves oportunitats” 
El taller ha constat de cinc sessions 
diferents en què entre tots han es-
crit una lletra que parla sobre la se-
va vida. “Robant per gana, no per fa-
ma. Aquesta vida és un drama”. 
Amb aquesta frase colpidora acaba 
la primera estrofa de la cançó: “La 
meva idea sempre ha sigut que els 
joves puguin parlar de tot a través 
del català”, explica en Nel·lo.  

Cap d’ells havia cantat mai, ni 
acostumava a escriure lletres. Ara, 
arran d’aquest taller, la situació ha 
canviat: en Curvas –nom fictici– ex-
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sa que a les escoles de la seva ciu-
tat s’implantés per primera vegada 
aquest model pedagògic que va ga-
rantir que els nens i nenes castella-
noparlants aprenguessin el català. 
Parlon diu que el camí que s’ha de 
seguir és aquest: “El model ens fun-
ciona, anem pel camí adequat”, diu, 
i assegura que els alumnes del mu-
nicipi “parlen bé el català encara 
que al pati parlin en castellà i a ca-
sa parlin en urdú”. “Hem de refor-
çar l’ús social, però això no millora-
rà imposant percentatges cartesi-
ans”, avisa. La recepta passa per 
deixar “autonomia” als centres i 
aprofitar les metodologies educati-
ves més flexibles i innovadores per 
“no encotillar” l’aprenentatge de 
les llengües en percentatges. L’en-
questa d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat del 2018 va evidenciar que 
al Barcelonès Nord només el 15,3% 
dels veïns tenen el català com a 
llengua habitual, un dels percentat-
ges més baixos del país. 

Però fins i tot allà on el català té 
més bona salut reclamen no rela-
xar-se. Més del 50% dels habitants 
de Girona tenen el català com a pri-
mera llengua, però el vicealcalde, 
Quim Ayats, creu que no hi ha mo-
tius per al triomfalisme: “No ens po-
dem permetre relaxar-nos encara 
que la nostra realitat sigui millor 
que la d’altres indrets del país. Re-
forçar el català a l’escola, que és una 
llengua minoritzada, sempre és una 
cosa positiva”, afirma el republicà. 
A Reus, on la presència del català i el 
castellà està força equilibrada, aler-
ten d’un “cert retrocés progressiu i 
constant” del català entre els alum-
nes, sobretot d’ESO. “Cal fixar-se en 
els resultats dels estudiants en cata-
là i castellà i reforçar els que esti-
guin més afeblits, i ara mateix és el 
català”, afirma Carles Pellicer, alcal-
de de Reus (PDECat).  

Modificar en favor del català 
A Lleida i Tarragona, dues ciutats 
molt segregades residencialment i 
econòmicament, també volen més 
presència del català als centres. “A 
Lleida no hi ha cap centre on calgui 
reforçar el castellà”, assegura San-
dra Castro, regidora d’Educació, 
que aposta per deixar marge perquè 
cada centre defineixi el seu projec-
te en funció del tipus d’alumne. “No 
hi hauria d’haver grans modificaci-
ons i, si n’hi ha, hauria de ser per re-
forçar el català”, afirma. “La cana-
lla parlen perfectament castellà 
tant si el parlen a casa com si no”, 
argumenta, i diu que a l’inrevés no 
passa tant. És el mateix que ha cop-
sat el tinent d’alcalde i conseller 
d’Educació de Tarragona, Manel 
Castaño, també d’ERC: “L’ús cor-
recte del castellà està garantit, pe-
rò al revés no passa. I si volem que 
l’èxit escolar estigui garantit en les 
dues llengües cal reforçar el català”, 
sentencia. Segons l’última enques-
ta de població activa, l’any 2018 
menys del 50% dels ciutadans que 
viuen a Catalunya fan servir el cata-
là en el seu dia a dia, i el 20% no el 
saben parlar.e
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Des de la cocapital vallesana tam-
bé demanen “protegir especialment 
el català” tant dins com fora de l’es-
cola, amb l’objectiu que els alumnes 
“dominin” els dos idiomes quan 
acabin l’escolarització. L’alcaldessa 
de Sabadell, Marta Farrés, apunta 
que cal basar l’aprenentatge de les 
llengües en “criteris estrictament 
educatius, mai polítics”, i insisteix 
en “despolititzar tant la llengua com 
l’escola”. “Ni arraconar el castellà ni 
espanyolitzar els nens catalans”, re-
sumeix la socialista.  

La immersió “funciona” 
Qui també diu que vol “deixar de 
polititzar” aquest debat és Núria 
Parlon, alcaldessa de Santa Coloma 
de Gramenet, bressol de la immer-
sió lingüística. Es mostra orgullo-

La CGT va anunciar ahir que manté la vaga 
del servei de neteja viària i recollida 
d’escombraries a Barcelona per als pròxims 
cinc dies i va rebutjar l’acord que van tancar 

divendres a la nit la UGT i les empreses 
concessionàries, també avalat per CCOO. El 
sindicat considera que el pacte representa 
una “clara pèrdua de poder adquisitiu” i 

assegura que “no recull cap de les altres 
reivindicacions” plantejades. També va 
lamentar que l’acord s’hagi signat sense 
haver consultat la plantilla.

LA CGT MANTÉ  
LA VAGA 
D’ESCOMBRARIES

“El castellà es parla a tot 
arreu. Cal garantir el màxim 
aprenentatge del català, 
és de sentit comú”

Núria Marín  
ALCALDESSA DE L’HOSPITALET

“La nostra realitat és millor 
que la d’altres, però hem de 
fugir del triomfalisme: no 
ens podem relaxar”

Quim Ayats  
VICEALCALDE DE GIRONA

La llengua entra als centres 
de menors a ritme de rap

plica a l’ARA que ara escriu can-
çons de rap durant les nits: “Quan 
surti m’agradaria dedicar-me a la 
música”. I així ho reflecteix a la 
lletra: “Abans d’estar aquí mai 
havia pensat en mi. En el futur, 
en el destí. En tot el que està per 
venir... Somnis per complir”. 

Tant el cantant com el mestre 
coincideixen que la música és 
una gran manera de fer pedago-
gia. “Crec que plasmar el que els 
ha passat en una lletra també els 
ajuda a fer teràpia de forma indi-
recta”, insisteix Nel·lo C. Una 
idea que Roura comparteix: “A 
part d’aprendre la llengua, els 
serveix per aprendre a exteriorit-
zar les seves emocions”. 

Un mosaic lingüístic 
“Els joves tenen nivells molt di-
ferents de català”, explica Gó-
mez. Alguns dels menors que han 
participat en el taller han nascut 
a Catalunya i han après el català a 
l’escola, tot i no parlar-lo amb els 
seus cercles més pròxims. D’al-
tres van arribar fa poc de diversos 
països. “Amb aquest taller hem 
pogut crear un mosaic lingüístic 
molt bonic, on tothom ha donat 
el màxim partint del seu nivell”, 
afirma el mestre. Per a Nel·lo, 
l’evolució dels participants ha es-
tat evident: “Què ha canviat? Que 
toleren més la llengua i que la ve-
uen com una oportunitat”, asse-
gura el cantant.e

El raper Nel·lo C 
amb dos dels 
nois del centre 
de Montilivi 
durant el taller 
de rap. 
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El C.E. Montilivi acull un taller amb el raper Nel·lo C

“Així que vola, fora, vola. Lluny de 
tota gàbia, vola, fora, vola”. Així co-
mença la tornada de la cançó que 
han escrit els menors interns sota 
mesures judicials del Centre Educa-
tiu Montilivi, a Girona, en el marc 
dels tallers de rap que han fet amb el 
cantant sabadellenc Nel·lo C. Es 
tracta d’una iniciativa del departa-
ment de Justícia en col·laboració 
amb l’ONG Plataforma per la Llen-
gua per portar el català a través de la 
música a diversos centres judicials 
de menors a Catalunya. I el resultat 
ha sigut tot un èxit.  

L’objectiu d’aquestes sessions és 
promoure l’ús del català com a eina 
de reinserció i donar eines als joves 
interns per refer el seu futur un cop 
siguin fora: “Són joves que tenen 
molt poca vinculació amb el català, 
i si volem que tinguin les mateixes 
oportunitats que qualsevol altra 
persona hem de potenciar que pu-
guin aprendre bé la llengua”, expli-
ca la directora general d’execució 
penal a la comunitat i justícia juve-
nil, Susagna Roura. “La música és 
una gran manera per fer-ho. Poden 
explicar tot el que senten i fer-ho en 
català.  

El raper de Sabadell, que ja fa 
més de cinc anys que col·labora 
amb Plataforma per la Llengua fent 
sessions de rap en català en dife-
rents barris en risc d’exclusió soci-
al, ha estat l’escollit per dinamitzar 
aquest projecte. Hi han participat 
quatre dels tretze nois, d’entre 14 i 
18 anys, que actualment viuen al 
centre, tot i que al començar el ta-
ller hi havia més joves participant-
hi. “Alguns van deixar el taller per-
què no els motivava, i sent com és 
una activitat voluntària no tenim 
cap dret a obligar-los a participar-
hi, i d’altres ja han quedat en lliber-
tat”, explica Carles Gómez, el mes-
tre d’aula dels joves, que s’encarre-
ga que mantinguin la seva etapa 
formativa durant l’internament. 

“Noves oportunitats” 
El taller ha constat de cinc sessions 
diferents en què entre tots han es-
crit una lletra que parla sobre la se-
va vida. “Robant per gana, no per fa-
ma. Aquesta vida és un drama”. 
Amb aquesta frase colpidora acaba 
la primera estrofa de la cançó: “La 
meva idea sempre ha sigut que els 
joves puguin parlar de tot a través 
del català”, explica en Nel·lo.  

Cap d’ells havia cantat mai, ni 
acostumava a escriure lletres. Ara, 
arran d’aquest taller, la situació ha 
canviat: en Curvas –nom fictici– ex-
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sa que a les escoles de la seva ciu-
tat s’implantés per primera vegada 
aquest model pedagògic que va ga-
rantir que els nens i nenes castella-
noparlants aprenguessin el català. 
Parlon diu que el camí que s’ha de 
seguir és aquest: “El model ens fun-
ciona, anem pel camí adequat”, diu, 
i assegura que els alumnes del mu-
nicipi “parlen bé el català encara 
que al pati parlin en castellà i a ca-
sa parlin en urdú”. “Hem de refor-
çar l’ús social, però això no millora-
rà imposant percentatges cartesi-
ans”, avisa. La recepta passa per 
deixar “autonomia” als centres i 
aprofitar les metodologies educati-
ves més flexibles i innovadores per 
“no encotillar” l’aprenentatge de 
les llengües en percentatges. L’en-
questa d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat del 2018 va evidenciar que 
al Barcelonès Nord només el 15,3% 
dels veïns tenen el català com a 
llengua habitual, un dels percentat-
ges més baixos del país. 

Però fins i tot allà on el català té 
més bona salut reclamen no rela-
xar-se. Més del 50% dels habitants 
de Girona tenen el català com a pri-
mera llengua, però el vicealcalde, 
Quim Ayats, creu que no hi ha mo-
tius per al triomfalisme: “No ens po-
dem permetre relaxar-nos encara 
que la nostra realitat sigui millor 
que la d’altres indrets del país. Re-
forçar el català a l’escola, que és una 
llengua minoritzada, sempre és una 
cosa positiva”, afirma el republicà. 
A Reus, on la presència del català i el 
castellà està força equilibrada, aler-
ten d’un “cert retrocés progressiu i 
constant” del català entre els alum-
nes, sobretot d’ESO. “Cal fixar-se en 
els resultats dels estudiants en cata-
là i castellà i reforçar els que esti-
guin més afeblits, i ara mateix és el 
català”, afirma Carles Pellicer, alcal-
de de Reus (PDECat).  

Modificar en favor del català 
A Lleida i Tarragona, dues ciutats 
molt segregades residencialment i 
econòmicament, també volen més 
presència del català als centres. “A 
Lleida no hi ha cap centre on calgui 
reforçar el castellà”, assegura San-
dra Castro, regidora d’Educació, 
que aposta per deixar marge perquè 
cada centre defineixi el seu projec-
te en funció del tipus d’alumne. “No 
hi hauria d’haver grans modificaci-
ons i, si n’hi ha, hauria de ser per re-
forçar el català”, afirma. “La cana-
lla parlen perfectament castellà 
tant si el parlen a casa com si no”, 
argumenta, i diu que a l’inrevés no 
passa tant. És el mateix que ha cop-
sat el tinent d’alcalde i conseller 
d’Educació de Tarragona, Manel 
Castaño, també d’ERC: “L’ús cor-
recte del castellà està garantit, pe-
rò al revés no passa. I si volem que 
l’èxit escolar estigui garantit en les 
dues llengües cal reforçar el català”, 
sentencia. Segons l’última enques-
ta de població activa, l’any 2018 
menys del 50% dels ciutadans que 
viuen a Catalunya fan servir el cata-
là en el seu dia a dia, i el 20% no el 
saben parlar.e
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Societat
PANDÈMIA

Entre l’eufòria i la vergonya 
per la fi de la mascareta

gent que no se la vulgui treure perquè 
és incomodíssima, però cadascú de-
cideix què vol fer”, diu.  

El Millán, de 13 anys, per exem-
ple, ho fa per salut: forma part d’un 
grup de risc, els immunodeprimits. 
“Un any abans de la pandèmia em 
van diagnosticar hepatitis i ja vaig 
començar a portar mascareta. Hi es-
tic més acostumat que la resta”, diu 
amb una FFP2 posada. El Guillem, 
de 13 anys, la continua portant per-
què li fa vergonya ensenyar la cara 
en públic. Acaba de començar l’ESO 
i li preocupa què poden pensar els 
seus companys d’ell. “Amb la mas-
careta posada tenia una dificultat 
menys. Només se’m veia una part de 
la cara. Ara estic al descobert i supo-
so que quan vagi agafant més con-
fiança, quan senti que em coneixen 
més, me la trauré”, explica.  

Entre els 12 i els 16 anys s’intensi-
fica la socialització alhora que es de-
clara un caos hormonal i emotiu. I, se-

gons l’etapa vital en què es troben, el 
seu comportament és més o menys 
atrevit respecte a abandonar la mas-
careta. “Els que tenen menys d’11 
anys estan encantats de treure-se-la, 
però a partir dels 12 els creix la preo-
cupació”, diu Fusté. 

Perfil perfeccionista 
Tampoc no és el mateix arribar nous 
a un centre i exposar-se de zero o for-
mar part d’un grup cohesionat que ja 
es coneixia abans de la pandèmia. De 
fet, alguns dels alumnes s’han cone-
gut ja amb mascareta. A les consultes 
ja s’atenen bastants joves que verba-
litzen no tenir ganes ni il·lusió per 
treure’s la mascareta. “Et diuen cla-
rament que els fa por, que no es vo-
len mostrar, que no els agrada això o 
allò de la seva cara i que prefereixen 
no ensenyar-ho en públic”, explica 
Fusté. La gran majoria són adoles-
cents amb tendències ansioses, més 
reservats i amb perfils més perfecci-

Una part dels adolescents són reticents a anar descoberts per inseguretats físiques i ansietats

onistes. Normalment ja parteixen 
d’una autoestima fràgil, una autoper-
cepció pobra i poca o gens d’autocon-
fiança. “Sorprèn que n’hi hagi tants, 
però sabem que és un episodi transi-
tori i que progressivament tots se 
l’acabaran traient”, puntualitza l’ex-
perta. Cal tenir en compte que als 
preadolescents la pandèmia els ha 
enxampat en la primera fase de la 
construcció de la identitat, quan ger-
minen els primers canvis hormonals 
i físics i, com a conseqüència, psicolò-
gics. És l’edat a partir de la qual, per 
norma general, neixen els complexos. 
La mascareta els ajudava a amagar-
los: les dents torçades, el nas més gros 
o més punxegut, els granets que erup-
cionen o els primers pèls a la barba. 
“Per a molts és una cuirassa davant la 
por al rebuig o a la ridiculització”, 
planteja la psicòloga.  

El procés per acceptar els canvis 
físics i psicològics en l’adolescència 
és progressiu, però durant dos anys 

Volen veure’s les cares amb els seus 
companys de classe, però també te-
men que es fixin en el seu nas, els 
seus granets o el borrissol que fins 
ara duien (gairebé) sempre amagat. 
Pràcticament dos cursos després, els 
adolescents s’han pogut acomiadar 
de la mascareta a les aules. Però ho 
han fet dividits: n’hi ha que no podi-
en esperar més per desfer-se’n i al-
tres que, malgrat que ja no és obliga-
tòria, se senten més còmodes por-
tant-la. Als passadissos de l’Escola 
Pia Nostra Senyora de Barcelona la 
majoria dels alumnes que s’apressen 
a tornar a l’aula després de l’hora del 
pati ho fan amb la cara totalment 
descoberta. “Estic molt contenta. 
M’atabalava no conèixer les cares, 
em trobava gent que no sabia qui era 
i, tot i que m’impacta veure de cop 
les seves expressions, és agradable, 
molt millor”, celebra la Judit, de 16 
anys. Un pocs, en canvi, la segueixen 
portant. Com el Pau i la Jana, que te-
nen 13 anys, fa uns mesos que fan 1r 
d’ESO al centre i viuen amb cert ne-
guit la retirada de la mascareta. “A 
l’ESO és estrany veure gent que no la 
porti”, diu ell. “Estem intentant 
acostumar-nos-hi”, afegeix ella. 

La mascareta ha amagat molt l’ex-
pressivitat dels joves i els ha robat 
part de la comunicació no verbal. Ara 
molts podran recuperar-la, mentre 
que altres hauran d’aprendre a po-
sar-se al descobert en una època 
complexa en què les emocions, el fí-
sic i la imatge que tenen els altres 
d’un mateix són molt importants, 
avisa Margot Fusté, psicòloga infan-
tojuvenil i coordinadora del Grup de 
Treball de Psicoteràpia Relacional 
del Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya. “És una sensació estra-
nya: tot i que de vegades em sento 
una mica despullat sense la mascare-
ta, també em sento més lliure”, expli-
ca l’Hug, que fa 1r de batxillerat.  

La raó de la salut 
Una desena de joves d’entre 13 i 17 
anys han conversat amb l’ARA sobre 
la desaparició de les mascaretes i en-
tre tots els entrevistats hi ha una con-
clusió unànime: se sentien més se-
gurs amb el seu físic portant la mas-
careta. “Jo els primers mesos vaig 
agrair que ens la posessin, no m’ima-
gino haver fet 4t d’ESO sense la mas-
careta. Tapar-me m’agradava”, diu 
l’Emma. Ara, però, diu que no té cap 
problema. “De fet, flipo que hi hagi 
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El jutge creu que l’investigat pel 
cas Jubany va participar en el crim

trat recull que el metge forense va 
concloure que el crim no l’havia po-
gut cometre una única persona i 
plantejava “de forma clara” una au-
toria conjunta. La família Jubany, 
representada per l’advocat Benet 
Salellas, demanarà noves proves, 
entre les quals una anàlisi d’ADN de 
la roba i dels objectes de la víctima a 
l’escena de l’assassinat. Les perti-
nences ja es van analitzar, però es 
pensa que amb els mitjans actuals 
es poden obtenir noves mostres. 

Un “acostament” a Jubany 
Joan Jubany, germà de la víctima, 
esperava que la declaració de Jimé-
nez servís per aclarir “d’una vegada 
per totes” què va passar la nit del 2 
de desembre del 2001, el dia del 
crim, però l’home es va limitar a 
mantenir el que ja va declarar com 
a testimoni al principi de la investi-
gació. Segons fonts judicials, Jimé-
nez –que només va contestar al seu 
advocat– va admetre que va inten-
tar un “acostament” a Jubany, amb 
qui s’intercanviava correus i truca-
des, però va assegurar que ella mai 

li va contestar, i va negar haver 
escrit els anònims, malgrat que 
les proves cal·ligràfiques apun-
ten a la seva autoria. De fet, l’ad-
vocat de Jiménez, Marc Pérez, 
ha demanat una contraprova 
cal·ligràfica. 

L’investigat va assegurar que 
mantenia una bona relació amb 
la víctima, amb qui coincidia so-
vint a la UES. De vegades l’acom-
panyava a casa, perquè vivia a 
prop del domicili del seu pare. 
Segons la seva versió, la nit que 
va desaparèixer Jubany, va estar 
amb un amic fent una cervesa i 
després va anar a dormir a casa 
del seu pare, que ja no podrà cor-
roborar aquesta coartada, per-
què té 89 anys i pateix de pèrdu-
es de memòria. L’acusació, però, 
compta amb un altre testimoni 
que podria tombar la versió de 
Jiménez. Es tracta d’un altre ho-
me que assegura que aquella nit 
va quedar a Barcelona amb la 
persona amb qui Jiménez s’ha-
via citat. Salellas també demana-
rà la seva declaració.e

Xavier Jiménez, amb mascareta, entrant ahir als jutjats de Sabadell, on va declarar 
com a imputat pel cas de l’assassinat d’Helena Jubany. CRISTINA CALDERER

El deixa en llibertat amb càrrecs, però li retira el passaport i ha de comparèixer

Dues dècades després de l’assassi-
nat d’Helena Jubany, ahir al matí, 
quan faltaven vint minuts per a les 
10, va entrar als jutjats de Sabadell 
el nou investigat per aquest cas: Xa-
vi Jiménez. No era el primer cop 
que l’interrogaven pel crim perquè 
havia format part de la llista de sos-
pitosos, però mai l’havien arribat a 
imputar. Això va canviar fa un mes, 
quan una prova cal·ligràfica va as-
segurar que és l’autor d’una part 
dels anònims que va rebre Jubany 
poc abans que la matessin. La pri-
mera declaració de Jiménez en 
qualitat d’investigat no va aportar, 
a priori, cap revelació inesperada, 
però el jutge que porta el cas no se’l 
va creure. El magistrat va aprofitar 
la interlocutòria de les mesures 
cautelars al nou investigat –el va 
deixar en llibertat amb càrrecs pe-
rò li va retirar el passaport i l’obliga 
a comparèixer mensualment als 
jutjats– per dir que pensa que està 
implicat en el crim. 

En aquesta resolució, el jutge as-
segura que veu indicis “suficients” 
que Jiménez va “participar de ma-
nera activa en la comissió de l’assas-
sinat” de Jubany. Apunta fonamen-
talment a dos indicis: d’una banda, 
als anònims escrits per Jiménez i 
que, segons el magistrat, constituei-
xen una prova de l’existència d’una 
“connexió formal, material, espaci-
al i parcialment temporal” de l’in-
vestigat amb la víctima. D’altra ban-
da, el jutge subratlla les “contradic-
cions notòries” que hi ha en la ver-
sió de l’investigat, sobretot pel que 
fa a la seva coartada el dia de la des-
aparició de Jubany. El magistrat 
sosté que Jiménez i Jubany “neces-
sàriament es van haver de veure en-
tre el 30 de novembre i el 2 de de-
sembre” del 2001, just les jornades 
prèvies a l’assassinat, perquè ell sa-
bia una informació que només li ha-
via pogut dir la víctima i, si l’hi havia 
comunicat, “va haver de ser presen-
cialment”. 

El jutge recorda que “hi ha una 
substancial connexió entre els anò-
nims i el crim”, i una vinculació “ad-
dicional” que és la Unió Excursio-
nista de Sabadell (UES). Afegeix que 
el segon anònim que va rebre Ju-
bany fa referència a les excursions 
i que Jiménez no només n’era mem-
bre actiu, “igual que la víctima”, si-
nó que al lloc on van trobar el cos 
d’ella hi residien Montse Careta i 
Santi Laiglesia, també membres del 
grup i amics d’ell. A més, el magis-
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no han hagut de fer-hi front de forma 
general. Ara ho han de fer de cop i en 
els casos més flagrants aquesta reti-
cència a treure’s la mascareta es 
comporta com una fòbia a mostrar-
se i a deixar la cara al descobert. I ai-
xò abans del covid no passava. “Crec 
que ens donava una falsa seguretat 
per relacionar-nos amb les perso-
nes”, planteja la Noa, de 16 anys. Hi 
coincideix la Míriam, de la mateixa 
edat. “El primer dia sense mascareta 
la vaig portar perquè soc molt inse-
gura i em ratllo pel que puguin pen-
sar de mi, però a segona hora, quan 
vaig agafar confiança, ja me la vaig 
treure”, assegura. Tampoc suposava 
un problema per al Teo, que només 
va dubtar uns segons si se l’havia de 
treure dimarts passat, el primer dia 
de classe sense mascareta, abans 
d’entrar a l’edifici. “No sabia si entrar 
amb la mascareta posada, però quan 
vaig veure 40 persones entrant sen-
se vaig fer el mateix”, admet.  

Fusté subratlla que aquestes edats 
són claus: durant l’adolescència es 
crea la base de com seran d’adults i 
tant professors com psicòlegs han 
d’ajudar a minimitzar l’impacte a curt 
i mitjà termini. “Cal respectar els seus 
temps i normalitzar que no se la tre-
guin si no volen. Alguns ja van sense 
i altres necessiten setmanes per atre-
vir-se i treure-se-la. Com a adults 
hem de respectar els temps, no ridi-
culitzar-los o banalitzar els motius 
que fan que de moment vulguin man-
tenir-la”, conclou la psicòloga.e

Versió  
Jiménez 
admet un 
“acostament” 
a Jubany però 
nega l’autoria 
dels anònims

Contradicció 
Un testimoni 
hauria 
tombat la 
coartada de 
Jiménez sobre 
la nit del crim

La vaga del servei de neteja a Barcelona ha 
sigut desconvocada després de l’acord a 
què van arribar ahir a última hora de la nit 
els sindicats i les empreses que tenen la 

concessió. Segons fonts de la UGT, les dues 
parts haurien acordat un augment 
retroactiu dels salaris del 0,6% el 2019, el 
0% el 2020 (el que ja oferien les empreses), 

el 6% corresponent al 2021 (la novetat) i 
una previsió del 2,5% per al 2022 amb 
topall de negociació del 4%. L’acord arriba 
quan ja s’havien decretat serveis mínims.
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els casos més flagrants aquesta reti-
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nes”, planteja la Noa, de 16 anys. Hi 
coincideix la Míriam, de la mateixa 
edat. “El primer dia sense mascareta 
la vaig portar perquè soc molt inse-
gura i em ratllo pel que puguin pen-
sar de mi, però a segona hora, quan 
vaig agafar confiança, ja me la vaig 
treure”, assegura. Tampoc suposava 
un problema per al Teo, que només 
va dubtar uns segons si se l’havia de 
treure dimarts passat, el primer dia 
de classe sense mascareta, abans 
d’entrar a l’edifici. “No sabia si entrar 
amb la mascareta posada, però quan 
vaig veure 40 persones entrant sen-
se vaig fer el mateix”, admet.  

Fusté subratlla que aquestes edats 
són claus: durant l’adolescència es 
crea la base de com seran d’adults i 
tant professors com psicòlegs han 
d’ajudar a minimitzar l’impacte a curt 
i mitjà termini. “Cal respectar els seus 
temps i normalitzar que no se la tre-
guin si no volen. Alguns ja van sense 
i altres necessiten setmanes per atre-
vir-se i treure-se-la. Com a adults 
hem de respectar els temps, no ridi-
culitzar-los o banalitzar els motius 
que fan que de moment vulguin man-
tenir-la”, conclou la psicòloga.e

Versió  
Jiménez 
admet un 
“acostament” 
a Jubany però 
nega l’autoria 
dels anònims

Contradicció 
Un testimoni 
hauria 
tombat la 
coartada de 
Jiménez sobre 
la nit del crim

La vaga del servei de neteja a Barcelona ha 
sigut desconvocada després de l’acord a 
què van arribar ahir a última hora de la nit 
els sindicats i les empreses que tenen la 

concessió. Segons fonts de la UGT, les dues 
parts haurien acordat un augment 
retroactiu dels salaris del 0,6% el 2019, el 
0% el 2020 (el que ja oferien les empreses), 

el 6% corresponent al 2021 (la novetat) i 
una previsió del 2,5% per al 2022 amb 
topall de negociació del 4%. L’acord arriba 
quan ja s’havien decretat serveis mínims.

DESCONVOCADA  
LA VAGA DE NETEJA  
A BARCELONA
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Dilluns hi ha convocada
una mesa sectorial entre
el Departament d’Educa-
ció i els sindicats, en què
s’haurà de tractar, segons
l’ordre del dia, la recupera-
ció de les condicions labo-
rals prèvies a les retallades
del 2012, així com el pro-
cediment per configurar
les plantilles dels docents
per al curs vinent. Els sin-
dicats estan valorant si es
presentaran o no a la re-
unió, i en cas de negativa,
seria la sisena mesa secto-
rial en què planten el De-
partament d’Educació.
Ahir, els representants de
l’administració i dels tre-
balladors es van reunir per
intentar un acostament
abans de la mesa sectorial

i després de cinc jornades
de vaga i de reunions que
no han servit per acostar
posicions. La trobada va
servir, únicament, per
certificar que les posicions
continuen allunyades.

Segons asseguren els
sindicats, el departament
no ha mogut fitxa i conti-
nua amb una oferta que,
segons ha defensat el de-
partament, dona resposta
al 70% de les demandes

sindicals. Aquests neguen
que sigui així. Segons els
sindicats, algunes prete-
ses millores plantejades
pel departament respo-
nen a fets externs, com
ara la reducció de la ràtio a
P3 motivada per la baixa-
da de la natalitat, o a ac-
cions que ja estaven pre-
vistes, com ara el fet que
les substitucions siguin
d’un mínim de mitja jorna-
da i un terç. Altres propos-
tes els semblen inassumi-
bles tal com estan plante-
jades, i la principal ara ma-
teix és la diferència que es
fa entre primària i secun-
dària a l’hora de recuperar
l’horari lectiu anterior a
les retallades. El departa-
ment proposa recuperar
les 23 hores lectives a pri-
mària el curs 2023/2024 i
les 18 hores lectives de se-
cundària el 2024/2025.
“Volem una millora per a
tot el col·lectiu el curs que
ve. Si aconseguim que ens
assegurin aquesta millora
ens asseurem a negociar la
resta de les peticions”, va
assenyalar ahir la porta-
veu d’Ustec-STEs, Iolanda
Segura. La portaveu re-
corda que la retallada es va
aplicar igual per a tothom i
defensa que el retorn tam-
bé ho haurà de ser. ■

a Departament i sindicats van intentar ahir, sense èxit, un acostament abans de la reunió de dilluns
a Els sindicats rebutgen que la recuperació de l’horari lectiu no sigui igual a primària i a secundària

Rosa M. Bravo
BARCELONA

La negociació entre Educació
i docents continua encallada

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

La frase

“Volem una millora
per a tot el col·lectiu
el curs que ve”

Iolanda Segura
PORTAVEU DEL SINDICAT USTEC-STES

Una imatge de la manifestació dels professionals de l’educació el 15 de març passat a
Barcelona, que va donar el tret de sortida a cinc dies d’aturades ■ JUANMA RAMOS
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‘Aprendre ensenyar’, el reto del nuevo
currículum de religión | Diari de Tarragona
El Col·legi Sant Pau de Tarragona será, el próximo sábado día 30, sede de la XVI Jornada de
Mestres i Professors de Religió de Catalunya, organizada por la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya (SIECC). Bajo el enunciado Aprendre Ensenyar, se trabajará el nuevo currículum de
religión en una jornada abierta. Estará dirigida no únicamente al profesorado de religión de las
diócesis con sede en Catalunya, sino también a otros docentes.

Los participantes en la jornada recibirán un certificado de asistencia de 6 horas, que puede
compatibilizar en las formaciones de 30 horas que ofrezcan los obispados.

Las reformas educativas comportan la renovación de todos los curriculums escolares. La
LOMLOE también ha instado al cambio de currículum de la Religión Católica, desde la
Educación Infantil hasta el Bachillerato.

En este proceso de renovación «nos propusimos mirar a nuestro alrededor y acoger lo que
acontece en los contextos locales y globales, en el ámbito de la educación, con una perspectiva
internacional, y en nuestra comunidad eclesial», señala Rafael Muñoz Melgar, director del
Secretariat Diocesà per a l’Ensenyament i l’Escola Cristiana, en Tarragona.

Por su parte, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura organizó un proceso de debate
y participación, un diálogo entre todos, que permitió considerar todas las cuestiones a tener en
cuenta en la revisión del currículum de Religión Católica, haciéndolo más competencial.

De ahí, la importancia de esta jornada en ciernes. El objetivo es que se puedan concretar, en
nuestro entorno autonómico, las situaciones de aprendizaje en los términos que finalmente se
definen en los Decretos mínimos de enseñanza propuestos para el Estado.

Programa de la jornada

Se iniciará a las diez de la mañana con la plegaria y parlamentos, para seguidamente dar paso
a la primera ponencia que tratará «el curriculum de Religió: la gestació i principals trets
definidors», a cargo de Raquel Pérez, secretaria de la Comisión de Educación y Cultura de la
Conferencia Episcopal Española.

La segunda ponencia abordará el currículum desde la perspectiva pedagógica, por parte de
Yolanda Otal, maestra de religión en varios centros docentes de Barcelona. La tercera ponencia
la dirigirá Manuel Andueza, responsable de pastoral de Lestonnac de Barcelona, profesor y
coordinador del área de teología de Cristianisme i Justícia.

A media mañana los participantes podrán escoger dos de los doce talleres programados, que
estarán dirigidos por maestros, profesores, pedagogos y licenciados en ciencias de la
educación, que abarcarán todo el ámbito pedagógico y educativo. Entre otros aspectos, el nuevo
currículum competencial de Religión católica es una invitación a reflexionar sobre las
propuestas de aprendizaje del alumnado con el objetivo de mejorarlas.

Por la tarde, la actividad se centrará en el desarrollo de tres talleres, esta vez culturales, uno a
elegir, en el escenario de tres espacios diferenciados: un recorrido pedagógico que dará a
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conocer el Museu Bíblic Taraconense (MBT); las colecciones que atesora el Museu Diocesà de
Tarragona, al lado de la catedral y, por último, conocer los inicios del cristianismo en la
Tarraconense, actividad que tendrá lugar en el marco del Centre Tarraconense El Seminari,
vinculada también al MBT.

conocer el Museu Bíblic Taraconense (MBT); las colecciones que atesora el Museu Diocesà de
Tarragona, al lado de la catedral y, por último, conocer los inicios del cristianismo en la
Tarraconense, actividad que tendrá lugar en el marco del Centre Tarraconense El Seminari,
vinculada también al MBT.
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El absentismo creció entre los alumnos
gitanos por la pandemia | Cataluña | EL
PAÍS

El promotor Isaac Heredia conversa con alumnos del instituto escuela El Til·ler de
Barcelona.Carles Ribas (EL PAÍS)

De los 650 alumnos del instituto escuela Antaviana de Barcelona, casi un centenar son de etnia
gitana. Gracias a un intenso trabajo antes de la pandemia, el centro había logrado que casi
desapareciera el absentismo crónico de este colectivo. Pero el coronavirus lo cambió todo.
Durante el confinamiento, esos alumnos no podían seguir las clases telemáticas por la
precariedad de su entorno. Y, con el reinicio de las clases, hubo muchas reticencias. “Son
familias protectoras y con miedo; en muchas murió algún familiar o hay personas de riesgo”,
explica el director, Francesc Freixenet.

Con el tiempo y un trabajo constante para que las familias recuperasen la confianza, muchos
alumnos volvieron al aula progresivamente. Con todo, el centro admite que aún hay unas 80
familias que se ausentan de forma intermitente. Y, lo peor, una quincena de alumnos no ha
vuelto desde el inicio de la pandemia, hace dos años. Este y otros centros piden más recursos
para atajar el problema. “No hay que tener miedo a hablar de ello. Faltan medidas para asegurar
que estos niños tengan los mismos derechos, no podemos condenarlos al fracaso escolar”,
exige Freixenet.

Las estadísticas sobre absentismo escolar son uno de los agujeros negros del sistema: no se
publican oficialmente y es difícil tener datos detallados. El Departamento de Educación ha
dejado de pedir los datos a los centros este año “para no cargarlos con más tareas
administrativas”. En el curso 2018-19, antes de la pandemia, el absentismo fue del 3,23% en
educación infantil y del 1,24% en primaria. En noviembre de 2020, el entonces consejero, Josep
Bargalló, admitió en el Parlament que había crecido un 20% y estaba focalizado en alumnos “de
grupos sociales” concretos y en familias vulnerables. El Consorcio de Educación de Barcelona,
por su parte, solo recopila los casos en que las faltas superan el 50%; así, según sus datos, en
el curso pasado se registró un 0,47% de este absentismo muy grave, casi el doble que el del
curso anterior a la pandemia (0,28%).
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Más allá de las cifras, los centros que concentran un elevado porcentaje de alumnado de etnia
gitana alertan de que la pandemia se ha cebado en este colectivo. Un instituto escuela de
L’Hospitalet —que prefiere mantener el anonimato para evitar la estigmatización— con un 65%
de alumnado gitano señala que del casi 15% de absentismo intermitente de antes de la
pandemia ha llegado al 20% actual, aunque pasando por picos del 40 y del 50% cuando los
contagios, y el miedo a ellos, se dispararon. Cinco de sus alumnos no han vuelto en dos años.
Algo parecido vivieron en el instituto escuela El Til·ler de Barcelona. Del 15% de absentismo
antes del coronavirus, iniciaron el curso pasado con un 70%, que redujeron al 12% al principio
del vigente y al 7% ahora.

”El confinamiento produjo una desconexión de muchas familias gitanas y, en el reinicio de las
clases, el absentismo aumentó”, explica Miguel Jiménez, responsable de educación de la
fundación Secretariado Gitano de Cataluña. Jiménez ve dos motivos: “El miedo, debido al
fallecimiento o a la existencia de personas vulnerables en el seno familiar; y la desinformación o
la información contradictoria sobre el virus que hizo que, ante la duda, los padres no llevaran a
sus hijos a la escuela”.

Heredia, en el patio junto a los estudiantes de El Til·ler. Carles Ribas (EL PAÍS)

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

Suscríbete

El pánico al virus llevó a los padres de Rosario Cortés, estudiante de 4º de ESO de El Til·ler, a
no dejarla volver inmediatamente. “Tenían miedo porque hubo dos muertes en la familia. Pero
después de tres semanas, vieron que todo iba bien y me dejaron volver”, explica la joven, que
planea continuar con la FP para ser enfermera pediátrica, y asegura que su familia la anima a
seguir. A su compañero de clase Caramelo Gonçalves le costó más volver. “Me dijeron: o la
salud o los estudios. Y elegimos la salud”, cuenta en el patio, siempre con la mascarilla puesta,
como su compañera. Gracias a la intervención del promotor de la escuela, en dos meses había
vuelto a clase. Quiere ser profesor de primaria.

El promotor

Las escuelas organizaron visitas para que las familias pudieran ver las medidas de seguridad
que estaban aplicando y ganaran tranquilidad. Pero la figura del promotor también jugó un papel
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esencial. Son miembros del colectivo gitano que ejercen de mediadores y dan apoyo a alumnos,
familias y profesores: “Con los estudiantes se hace un trabajo de orientación, de apoyo
emocional, y se les anima a seguir con los estudios. Con las familias se habla para que confíen
en la escuela y se les haga partícipes. Y a los profesores se les orienta en cultura gitana para
que les sea más fácil acercarse a estos alumnos”, explica Isaac Heredia, el promotor de El
Til·ler, uno de los 30 que la Fundación Pere Closa ha desplegado en 150 centros gracias a un
convenio con la Generalitat. La clave es que son un referente para los jóvenes. “Es un privilegio
contar con Isaac. Ves que él ha cumplido sus sueños y eso te motiva”, resalta Caramelo.

Los centros piden dar más visibilidad al problema del absentismo y reclaman recursos. “Estos
alumnos tienen que lograr su lugar en la sociedad porque son el futuro”, añade Domi Viñas,
directora de El Til·ler. Los jóvenes también saben que no les espera un camino fácil. ”Es una
lucha doble porque siempre va a haber alguien que te diga que no vas a poder”, incide Rosario
Cortés.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra
newsletter semanal
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"Quan l’alumne està tranquil, sense
angoixes, és quan aprèn" | Diari de
Tarragona
Judith Varela (Lleida, 1976), reusenca d’adopció des de l’any 2006, exerceix de mestra
d’Educació Física i psicomotricitat a l’Escola Marià Fortuny, a més de ser membre de l’equip
directiu del centre. Dona classes de psicomotricitat i des de fa quatre anys també practiquen
ioga després del pati, per «ajudar als alumnes a trobar l’equilibri, a treure neguits i a preparar el
cos per l’ensenyament».

Des de ben petita va tenir clar que volia dedicar-se a l’ensenyament?

Sempre m’havia cridat l’atenció. Tot i que vaig començar els estudis d’Enginyeria Agrònoma,
vaig decidir canviar i estudiar el que sempre m’havia agradat, que és ser mestra.

Llavors, no deu ser gens fàcil desconnectar de la feina

És molt difícil desconnectar perquè quan tens una idea al cap que vols desenvolupar, i que no
saps ben bé com tirar-la endavant, de cop i volta, quan vas pel carrer, veus un cartell que et
dona la idea necessària. Tot està molt lligat al dia a dia.

No hi ha dues classes d’alumnes iguals.

Cert. Tinc sis grups de psicomotricitat i en les sessions, en què es barregen alumnes de P3, P4 i
P5, cada setmana viuen la classe d’una manera diferent. Sempre és una sorpresa perquè cada
grup té una dinàmica diferent.

El concepte de psicomotricitat és bastant recent.

Sí. Anys enrere, quan impartia educació física vaig haver de lluitar molt perquè no es referissin a
les classes com gimnàstica. En canvi, ara, la psicomotricitat està més integrada entre els
alumnes i les famílies.

Quins són els avantatges?

Hi ha moltes maneres de treballar-la. La metodologia que utilitzo és l’Aucouturier. La
psicomotricitat acompanya als infants en el seu desenvolupament integral, tant físic com psíquic.

En què consisteix el mètode d’Aucouturier?

Parteix de la base que les sessions es divideixen en diferents fases. La primera és el ritual
d’entrada, és a dir, cada vegada que els infants entren a l’aula, el mestre els rep un per un de
manera personalitzada, ja sigui xocant les mans, amb una abraçada, etc. És a dir, a través del
contacte visual l’alumne se sent bé des del primer moment. La segona fase és el reconeixement
del cos, a través del moviment, per despertar-nos. Després, tombem el mur que consisteix a
enderrocar una paret formada per peces d’escuma. A través d’aquesta acció l’alumne es
deslliura de totes les angoixes del dia. Seguidament, comença la fase d’expressivitat motriu, on
treballem les habilitats motrius mitjançant circuits. Quan aquesta acaba recollim la sala i iniciem
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la fase de relaxació mitjançant la concentració en una història, un moment en què introduïm
elements del ioga. Per acabar, en l’apartat d’expressivitat oral els alumnes conten a la resta de
companys la seva fantasia, és a dir, la història que han construït en cada sessió, si s’han
convertit en un superheroi, en un animal, etc. És un moment clau perquè l’alumne connecta amb
el seu subconscient.

Existeixen límits?

Tot i que a l’aula de psicomotricitat tot s’hi val, existeixen tres normes: cuidar-se a un mateix i als
companys, cuidar el material i jugar, jugar i jugar.

Per què és important la respiració en les sessions?

Al final de les sessions, durant la relaxació és el moment en què més utilitzem la respiració, és a
dir, que els alumnes siguin conscients de com entra-i-surt l’aire, si és fred o calent... D’aquesta
manera, els alumnes estan concentrats en l’aquí i ara. Hi ha estudis de neurociència que
indiquen que parar i respirar contribueix a ‘netejar’ el nostre cervell i relaxar-lo, per després
concentrar-nos millor. Per això, a l’escola també impulsem el ioga després del pati, a través
d’activitats dirigides a centrar-se en el moment present per ajudar als alumnes a trobar l’equilibri,
a treure neguits i a preparar el cos per l’ensenyament.

Després d’aquestes sessions, els beneficis es veuen reflectits en la concentració i el
rendiment acadèmic dels nens i de les nenes?

Fem servir moltes de les dinàmiques del ioga per al benefici dels alumnes. En aquest sentit, ens
hem adonat d’ells en diferents situacions. Per exemple, al matí quan seiem al voltant del cor de
l’aula i fem la salutació al sol, això produeix l’estirament de la columna vertebral, el sistema
nerviós s’activa i prepara el nostre cos per l’aprenentatge. Quan això s’estableix com una
dinàmica autònoma, els beneficis són clars. L’altra activitat que també fem és després del pati,
quan els alumnes estan atordits i accelerats després de jugar, el ioga contribueix a baixar
aquests nivells d’energia. En cas contrari, si no ets capaç de centrar-te i de concentrar-te per
molt que vulguis fomentar l’aprenentatge serà impossible, perquè aquell nen o nena estarà
pensant en si corria més o menys que els seus companys, amb qui jugava, etc. A més, aquestes
sessions també contribueixen a reduir el pes de la motxilla emocional amb què carreguen els
alumnes en el seu dia a dia.

Per què és important tenir un bon sistema emocional?

És bàsic perquè un alumne quan arriba a l’escola també ho fan els seus problemes, angoixes,
limitacions... I si només estem pendents de què aprèn i què no, aquest alumne no tindrà un
correcte desenvolupament. L’escola el que ha de fer és que l’alumne estigui emocionalment bé,
és a dir, que sàpiga que l’escola és un lloc segur. Quan l’alumne està tranquil, sense angoixes,
és quan realment aprèn.
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una representant del Consorci 
d’Educació de Barcelona i em van dir 
que l’any que ve no posaran les dues 
infermeres que l’Aleix tenia fins ara a 
l’aula i que feien torns per atendre’l 
quan calia”, explica la mare. 

Sense aquest suport, l’Aleix no po-
dria assistir a l’escola ordinària Cla-
ret de Barcelona, on fa classes –mal-
grat que hi tindria dret segons el de-
cret de l’escola inclusiva del 2017–, i 
els seus pares haurien de buscar una 
opció d’escolarització especial. Jar-
diel, però, assegura que el seu fill ha 
seguit bé les classes a nivell cognitiu 
fins ara i diu que està molt motivat i 
integrat al centre. “Li agrada anar a 
l’escola, el centre ens diu que el volen 
tenir com a alumne i els seus com-
panys de classe se l’estimen molt”, 

explica. “En aquest cas l’escola inclu-
siva estava funcionant!”, reivindica 
la mare, que explica que l’Aleix “ne-
cessita que algú controli que la via de 
respiració es manté neta i en bon 
funcionament”, una tasca que fins 
ara les infermeres han fet “de mane-
ra excel·lent”. “Ara que es comunica 
encara és més fàcil”, puntualitza. 

Salut diu que no té “eines” 
Jardiel assegura que Salut denega 
ara que el seu fill segueixi escolarit-
zat en aquest centre ordinari argu-
mentant que les infermeres “no te-
nen competència per cuidar-lo” i 
que “no poden garantir la seva segu-
retat”. “Si elles no tenen competèn-
cies, qui les té?”, es pregunta. El 
Col·legi Oficial d’Infermeres ja va 
dir dimecres que “el nen té tot el 
dret a assistir a una escola ordinària 
i a rebre cures especialitzades per 
part d’una infermera”, que remar-
quen que és el personal competent. 

Salut, en canvi, assegura a l’ARA 
que són “els mateixos professio-
nals” que han atès l’Aleix els que 
“han manifestat que no poden con-
tinuar” i conclouen que no poden 
“resoldre el nivell de complexitat 
que presenta l’infant”. El Consorci 
d’Educació també va defensar a la 
reunió que l’Aleix seguís escolarit-
zat en un centre ordinari. “No té cap 
dèficit cognitiu”, lamenta la mare, 
que assegura que “els esforços de 
normalització i integració que es 
fan als hospitals clínics no tinguin 
continuïtat a l’àmbit educatiu”.  

L’Escola Claret, on fa classes el 
nen, manté que l’Aleix “segueix per-
fectament el contingut de les clas-
ses”. “De fet, és un alumne dels bons 
i del tot capaç de seguir el ritme”, 
diu l’Elena Martínez, cap d’estudis 
a infantil i primària del centre que 
també valora “el regal” que suposa 
per la resta d’alumnes tenir-lo a 
classe per treballar l’empatia.  

Davant la negativa de la família 
a canviar l’Aleix de centre, Salut i 
Educació confirmen que “estan es-
tudiant possibles alternatives edu-
catives perquè l’infant pugui conti-
nuar sent escolaritzat”. S’han em-
plaçat a una nova reunió amb la fa-
mília d’aquí un mes.e

L’Aleix amb dos companys de l’Escola Claret, on fa P3. ESCOLA CLARET

La família critica la decisió de Salut, que 
diu que li falten “eines i competències”

EDUCACIÓ

“Què volen, que el meu fill visqui tan-
cat a casa?” Aquesta setmana Salut ha 
comunicat a Alba Jardiel, la mare de 
l’Aleix, que el curs que ve no podrà se-
guir escolaritzat a l’escola on actual-
ment està fent P3 perquè no poden 
garantir la seva seguretat. L’Aleix té 
una malaltia minoritària que només 
afecta una desena de criatures a Es-
panya, la miopatia miotubular, que 
provoca que hagi de viure connectat 
a un respirador, feblesa generalitza-
da dels músculs i estancament mo-
triu. “Dimarts em van convocar a una 
reunió amb una representant de Sa-
lut, un metge de Sant Joan de Déu i 

BARCELONA
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Confirmats dos casos d’hepatitis infantil greu
nisteri de Sanitat va confirmar ahir 
13 casos a Espanya des que va co-
mençar l’any i hi ha cinc menors 
més que estan a l’espera de més pro-
ves però amb un quadre de símpto-
mes “probable” que coincideix amb 
els descrits pels metges britànics. 
Tots els nens evolucionen favora-
blement i només a una nena de tres 
anys de l’Aragó se li ha hagut de fer 
un trasplantament de fetge. 

Amb les dades recollides actu-
alment no hi ha cap prova que els 
casos estiguin relacionats entre 
ells ni amb el centenar confirmat 
al Regne Unit, i només en un dels 
menors s’ha detectat un positiu 
d’adenovirus, un tipus de virus 
que causa bàsicament malalties 
respiratòries com refredats o 

pneumònia i que rarament es 
complica en una hepatitis. S’està 
estudiant si darrere dels casos hi 
pot haver l’increment destacat 
d’infeccions per adenovirus que ja 
s’ha detectat al Regne Unit, o la 
implicació d’altres coronavirus o 
factors ambientals. 

A Catalunya els casos confir-
mats són una nena de quatre anys, 
que va presentar símptomes el 3 de 
febrer i que ja ha estat donada d’al-
ta, i un nen de cinc anys que va es-
tar a l’UCI. Quant als casos pen-
dents de proves, els primers símp-
tomes es van detectar el 30 de de-
sembre de l’any passat i l’últim el 
30 de març, i en tots tres els menors 
–una noia de 16 anys, una de 15 i un 
noi de 13– ja són a casa seva.e

SALUT

Dos menors han estat diagnosticats 
amb hepatitis aguda greu d’origen 
desconegut a Catalunya i tres més es-
tan a l’espera de proves amb símpto-
mes compatibles amb la malaltia, pe-
rò amb casos encara no confirmats. 
La malaltia està desconcertant les 
autoritats sanitàries des que el Reg-
ne Unit va informar fa unes setmanes 
de l’aparició dels primers casos, i ha 
fet que l’OMS i el Centre Europeu de 
Prevenció i Detecció de Malalties 
fessin una crida per augmentar la vi-
gilància epidemiològica. 

El Centre de Coordinació d’Aler-
tes i Emergències Sanitàries del mi-
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“Trencar la unitat 
amb les PAP 

desprestigia la 
professió de mestre”

UNIVERSITATS

Les cinc universitats públiques on es poden 
estudiar graus d’educació han publicat un co-
municat conjunt en què expressen el seu “mal-
estar i disconformitat” amb la possibilitat que 
la Universitat Ramon Llull-Blanquerna faci 
canvis en les proves d’aptitud personal (PAP) 
als aspirants a mestre. El comunicat arriba 
l’endemà que l’ARA publiqués que la URL ha 
demanat a l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari (AQU) si pot exigir aquestes 
proves d’aptitud quan els alumnes acabin el 
primer curs del grau, i no abans d’entrar-hi.  

“Trencar la unitat de totes les universitats 
catalanes sobre les PAP suposaria un despres-
tigi per a la professió”, alerten les facultats 
d’educació de la UB, la UAB, la URV, la Univer-
sitat de Lleida i la UdG. A més, avisen que exe-
cutar aquestes proves durant la formació, i no 
a l’inici del procés de selecció, podria suposar 
un “problema afegit” en la gestió del trasllat 
d’expedients entre universitats i “un greuge 
comparatiu” per als estudiants que han hagut 
de superar les proves abans d’entrar-hi. 

En el text, les cinc facultats recorden que els 
països que tenen un sistema educatiu “de 
prestigi” fan alguna prova d’aquest tipus per 
accedir als estudis d’educació, i defensen que 
fer les PAP abans és una bona manera de “ga-
rantir que els futurs mestres disposen de la 
preparació prèvia necessària”. Amb tot, no 
descarten que  es puguin revisar “per millorar-
les” o poder demanar “altres requisits”.  

Per la seva banda, la URL va respondre amb 
un altre comunitat assegurant que “no ha 
trencat cap acord” ni tampoc “vol deixar d’exi-
gir les PAP”, sinó que ha demanat una “míni-
ma flexibilització” de quan es fan les proves. 
L’objectiu, diuen, és que aquests exàmens dei-
xin de ser un “factor filtre o desmotivador” i si-
guin un “element més diagnòstic i estimula-
dor de millora i exigència màxima”. 

Des de fa cinc anys, els estudiants que volen 
ser mestres han de superar abans d’entrar a les 
facultats les PAP, perquè així ho van decidir, 
de manera pionera a Espanya, totes les univer-
sitats de Catalunya. Fins ara cada any les pro-
ves han deixat fora quatre de cada 10 aspirants. 
Ara l’AQU té gairebé mig any per dir si accep-
ta o no la proposta de la URL.e
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una representant del Consorci 
d’Educació de Barcelona i em van dir 
que l’any que ve no posaran les dues 
infermeres que l’Aleix tenia fins ara a 
l’aula i que feien torns per atendre’l 
quan calia”, explica la mare. 

Sense aquest suport, l’Aleix no po-
dria assistir a l’escola ordinària Cla-
ret de Barcelona, on fa classes –mal-
grat que hi tindria dret segons el de-
cret de l’escola inclusiva del 2017–, i 
els seus pares haurien de buscar una 
opció d’escolarització especial. Jar-
diel, però, assegura que el seu fill ha 
seguit bé les classes a nivell cognitiu 
fins ara i diu que està molt motivat i 
integrat al centre. “Li agrada anar a 
l’escola, el centre ens diu que el volen 
tenir com a alumne i els seus com-
panys de classe se l’estimen molt”, 

explica. “En aquest cas l’escola inclu-
siva estava funcionant!”, reivindica 
la mare, que explica que l’Aleix “ne-
cessita que algú controli que la via de 
respiració es manté neta i en bon 
funcionament”, una tasca que fins 
ara les infermeres han fet “de mane-
ra excel·lent”. “Ara que es comunica 
encara és més fàcil”, puntualitza. 

Salut diu que no té “eines” 
Jardiel assegura que Salut denega 
ara que el seu fill segueixi escolarit-
zat en aquest centre ordinari argu-
mentant que les infermeres “no te-
nen competència per cuidar-lo” i 
que “no poden garantir la seva segu-
retat”. “Si elles no tenen competèn-
cies, qui les té?”, es pregunta. El 
Col·legi Oficial d’Infermeres ja va 
dir dimecres que “el nen té tot el 
dret a assistir a una escola ordinària 
i a rebre cures especialitzades per 
part d’una infermera”, que remar-
quen que és el personal competent. 

Salut, en canvi, assegura a l’ARA 
que són “els mateixos professio-
nals” que han atès l’Aleix els que 
“han manifestat que no poden con-
tinuar” i conclouen que no poden 
“resoldre el nivell de complexitat 
que presenta l’infant”. El Consorci 
d’Educació també va defensar a la 
reunió que l’Aleix seguís escolarit-
zat en un centre ordinari. “No té cap 
dèficit cognitiu”, lamenta la mare, 
que assegura que “els esforços de 
normalització i integració que es 
fan als hospitals clínics no tinguin 
continuïtat a l’àmbit educatiu”.  

L’Escola Claret, on fa classes el 
nen, manté que l’Aleix “segueix per-
fectament el contingut de les clas-
ses”. “De fet, és un alumne dels bons 
i del tot capaç de seguir el ritme”, 
diu l’Elena Martínez, cap d’estudis 
a infantil i primària del centre que 
també valora “el regal” que suposa 
per la resta d’alumnes tenir-lo a 
classe per treballar l’empatia.  

Davant la negativa de la família 
a canviar l’Aleix de centre, Salut i 
Educació confirmen que “estan es-
tudiant possibles alternatives edu-
catives perquè l’infant pugui conti-
nuar sent escolaritzat”. S’han em-
plaçat a una nova reunió amb la fa-
mília d’aquí un mes.e

L’Aleix amb dos companys de l’Escola Claret, on fa P3. ESCOLA CLARET

La família critica la decisió de Salut, que 
diu que li falten “eines i competències”

EDUCACIÓ

“Què volen, que el meu fill visqui tan-
cat a casa?” Aquesta setmana Salut ha 
comunicat a Alba Jardiel, la mare de 
l’Aleix, que el curs que ve no podrà se-
guir escolaritzat a l’escola on actual-
ment està fent P3 perquè no poden 
garantir la seva seguretat. L’Aleix té 
una malaltia minoritària que només 
afecta una desena de criatures a Es-
panya, la miopatia miotubular, que 
provoca que hagi de viure connectat 
a un respirador, feblesa generalitza-
da dels músculs i estancament mo-
triu. “Dimarts em van convocar a una 
reunió amb una representant de Sa-
lut, un metge de Sant Joan de Déu i 
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Confirmats dos casos d’hepatitis infantil greu
nisteri de Sanitat va confirmar ahir 
13 casos a Espanya des que va co-
mençar l’any i hi ha cinc menors 
més que estan a l’espera de més pro-
ves però amb un quadre de símpto-
mes “probable” que coincideix amb 
els descrits pels metges britànics. 
Tots els nens evolucionen favora-
blement i només a una nena de tres 
anys de l’Aragó se li ha hagut de fer 
un trasplantament de fetge. 

Amb les dades recollides actu-
alment no hi ha cap prova que els 
casos estiguin relacionats entre 
ells ni amb el centenar confirmat 
al Regne Unit, i només en un dels 
menors s’ha detectat un positiu 
d’adenovirus, un tipus de virus 
que causa bàsicament malalties 
respiratòries com refredats o 

pneumònia i que rarament es 
complica en una hepatitis. S’està 
estudiant si darrere dels casos hi 
pot haver l’increment destacat 
d’infeccions per adenovirus que ja 
s’ha detectat al Regne Unit, o la 
implicació d’altres coronavirus o 
factors ambientals. 

A Catalunya els casos confir-
mats són una nena de quatre anys, 
que va presentar símptomes el 3 de 
febrer i que ja ha estat donada d’al-
ta, i un nen de cinc anys que va es-
tar a l’UCI. Quant als casos pen-
dents de proves, els primers símp-
tomes es van detectar el 30 de de-
sembre de l’any passat i l’últim el 
30 de març, i en tots tres els menors 
–una noia de 16 anys, una de 15 i un 
noi de 13– ja són a casa seva.e

SALUT

Dos menors han estat diagnosticats 
amb hepatitis aguda greu d’origen 
desconegut a Catalunya i tres més es-
tan a l’espera de proves amb símpto-
mes compatibles amb la malaltia, pe-
rò amb casos encara no confirmats. 
La malaltia està desconcertant les 
autoritats sanitàries des que el Reg-
ne Unit va informar fa unes setmanes 
de l’aparició dels primers casos, i ha 
fet que l’OMS i el Centre Europeu de 
Prevenció i Detecció de Malalties 
fessin una crida per augmentar la vi-
gilància epidemiològica. 

El Centre de Coordinació d’Aler-
tes i Emergències Sanitàries del mi-
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UNIVERSITATS

Les cinc universitats públiques on es poden 
estudiar graus d’educació han publicat un co-
municat conjunt en què expressen el seu “mal-
estar i disconformitat” amb la possibilitat que 
la Universitat Ramon Llull-Blanquerna faci 
canvis en les proves d’aptitud personal (PAP) 
als aspirants a mestre. El comunicat arriba 
l’endemà que l’ARA publiqués que la URL ha 
demanat a l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari (AQU) si pot exigir aquestes 
proves d’aptitud quan els alumnes acabin el 
primer curs del grau, i no abans d’entrar-hi.  

“Trencar la unitat de totes les universitats 
catalanes sobre les PAP suposaria un despres-
tigi per a la professió”, alerten les facultats 
d’educació de la UB, la UAB, la URV, la Univer-
sitat de Lleida i la UdG. A més, avisen que exe-
cutar aquestes proves durant la formació, i no 
a l’inici del procés de selecció, podria suposar 
un “problema afegit” en la gestió del trasllat 
d’expedients entre universitats i “un greuge 
comparatiu” per als estudiants que han hagut 
de superar les proves abans d’entrar-hi. 

En el text, les cinc facultats recorden que els 
països que tenen un sistema educatiu “de 
prestigi” fan alguna prova d’aquest tipus per 
accedir als estudis d’educació, i defensen que 
fer les PAP abans és una bona manera de “ga-
rantir que els futurs mestres disposen de la 
preparació prèvia necessària”. Amb tot, no 
descarten que  es puguin revisar “per millorar-
les” o poder demanar “altres requisits”.  

Per la seva banda, la URL va respondre amb 
un altre comunitat assegurant que “no ha 
trencat cap acord” ni tampoc “vol deixar d’exi-
gir les PAP”, sinó que ha demanat una “míni-
ma flexibilització” de quan es fan les proves. 
L’objectiu, diuen, és que aquests exàmens dei-
xin de ser un “factor filtre o desmotivador” i si-
guin un “element més diagnòstic i estimula-
dor de millora i exigència màxima”. 

Des de fa cinc anys, els estudiants que volen 
ser mestres han de superar abans d’entrar a les 
facultats les PAP, perquè així ho van decidir, 
de manera pionera a Espanya, totes les univer-
sitats de Catalunya. Fins ara cada any les pro-
ves han deixat fora quatre de cada 10 aspirants. 
Ara l’AQU té gairebé mig any per dir si accep-
ta o no la proposta de la URL.e
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Unidas Podemos Padul pide formación
sobre bullying y ciberacoso para Policía
Municipal, padres y personal del
Ayuntamiento - Tercera Información -
Tercera Información
El grupo municipal de Unidas Podemos Padul ha trasladado al Ayuntamiento de la localidad la
necesidad de reforzar su compromiso con la prevención y la atención del acoso en centros
escolares y le ha pedido que ponga en marcha, dentro de sus programas de formación, cursos
sobre bullying y ciberacoso dirigidos especialmente a padres y madres, Policía Municipal y
personal de su propia concejalía de Deportes, Educación y Salud.

A través de una moción aprobada en el día de ayer en sesión plenaria, desde Unidas Podemos
han recordado al Consistorio que la prevención y respuesta ante el bullying “forma parte de la
lucha por la igualdad” y que corresponde los poderes públicos “impulsar y articular los
mecanismos necesarios para combatir, de manera completa y transversal, el machismo, la
LGTBIfobia, la xenofobia o el racismo en las aulas”.

Así, desde la confluencia de izquierdas han señalado que, según el trabajo dado a conocer el
pasado mes de marzo por la ONG internacional Bullying Sin Fronteras, España es uno de los
países que contabiliza mayor número de casos de acoso escolar en el mundo –más de 11.200-,
de los que el 20% se concentra en la comunidad autónoma andaluza.

Por eso, han reclamado al Ayuntamiento que impulse campañas de sensibilización dirigidas a la
comunidad escolar y a la población en general y que acuerde con los representantes de los
Consejos Escolares de cada centro la elaboración de un informe anual en el que “se vean
reflejadas todas las incidencias ocurridas en torno a casos de acoso escolar para poder llevar a
cabo un estudio y comprobar si las medidas de concienciación y prevención adoptadas son
eficaces o no”.
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La segregació escolar a Tortosa,
conseqüència d’unes polítiques racistes i
classistes - Setmanari l'Ebre
La CUP vam entrar una moció a Tortosa, a l’últim ple municipal, que va ser aprovada, en contra
de la segregació escolar. Entre les diferents propostes presentades per lluitar contra la
segregació hi havia la creació d’una OME (Oficina Municipal d’Escolarització) per millorar i
garantir la transparència del procediment d’admissió de l’alumnat, que ja va demanar fa un
parell d’anys en una altra moció ERC i la qual no s’ha portat mai a terme, una altra moció
aprovada, com tantes d’altres que després queden en paper mullat. Però pensem que canviarà
alguna cosa a la ciutat? Si el canvi ha de donar-se des del grup municipal que governa,
conformat per socialistes i Junts per Tortosa, la resposta és un no rotund.

Mentre l’alcaldessa Roigé s’omple la boca amb la ‘Tortosa, ciutat de les tres cultures’, la trista
realitat és que a Tortosa unes cultures passen per damunt d’unes altres. La segregació comença
per una doble línia d’escolarització entre escoles públiques i concertades -en tenim unes
quantes- i, si amb això no en tenim prou, per un govern que amb polítiques racistes i classistes
segrega dins de la pública, ja que fa cas omís als informes i denúncies que situen Tortosa com
un dels municipis d’alt risc que pateix una segregació més alta.

Senyora Espuny, de Junts per Tortosa, no banalitzem els termes classista i racista com diu al
ple, ens prenem molt seriosament el problema de la segregació i per això acusem el seu govern
de no fer res per canviar esta situació que condiciona les tortosines i tortosins ja que dinamita la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament present i futur de la ciutat. Amb el
Decret d’admissió 11/2021 poden adoptar mesures per combatre la segregació, però no ho fan. I
no fugi d’estudi, no digui que no són seves les competències, que són del Departament
d’Educació, ja que precisament este decret posa un munt d’eines al seu abast per poder
treballar conjuntament amb el Departament per tal de lluitar contra la segregació. M’agradaria,
per favor, que no utilitzés la frase descontextualitzada, extreta d’este decret en què diu que les
famílies tenen llibertat d’elecció de centre, sense afegir el que diu ben clarament la llei, que el
procediment d’admissió ha de garantir l’accés en condicions d’igualtat a un lloc escolar i que
l’objectiu és millorar l’equitat entre tot l’alumnat i combatre la segregació escolar. La CUP
nacional, com diu al ple, va votar desfavorablement al Pacte Nacional contra la Segregació, li
explicaré per què. Les propostes no anaven a l’arrel del problema, que és estructural, i sumar-
s’hi hauria significat legitimar la doble xarxa educativa. Ens parla del Pla educatiu d’entorn 6/16
que es porta a terme a Tortosa des de fa anys, finançat una part per La Caixa; ja m’explicarà
vostè què s’ha aconseguit després de més de 10 anys d’aplicació si continuem tenint centres
completament segregats. No, senyora Espuny, no serveix de res si no anem a l’arrel del
problema. Com tampoc canvia res el Projecte Magnet al qual fa referència, encapçalat per un
lobby educatiu al qual cada vegada es veu més el llautó i que pretén convertir el sistema escolar
en un mercat, amb les seves polítiques neoliberals i amb connivència amb la classe política que
governa. A la gent, perquè ho entengui, li parlarem de com està actualment el sistema sanitari
públic, llavors entendrà que ara s’estan fent passos de gegant perquè l’educació acabi igual;
l’educació està en venda!

Senyora Bel, del PSC, que si la Comissió de Garanties ja es reuneix, que si ja prenen decisions
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La segregació escolar a Tortosa,
conseqüència d’unes polítiques racistes i
classistes - Setmanari l'Ebre
La CUP vam entrar una moció a Tortosa, a l’últim ple municipal, que va ser aprovada, en contra
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explicaré per què. Les propostes no anaven a l’arrel del problema, que és estructural, i sumar-
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que es porta a terme a Tortosa des de fa anys, finançat una part per La Caixa; ja m’explicarà
vostè què s’ha aconseguit després de més de 10 anys d’aplicació si continuem tenint centres
completament segregats. No, senyora Espuny, no serveix de res si no anem a l’arrel del
problema. Com tampoc canvia res el Projecte Magnet al qual fa referència, encapçalat per un
lobby educatiu al qual cada vegada es veu més el llautó i que pretén convertir el sistema escolar
en un mercat, amb les seves polítiques neoliberals i amb connivència amb la classe política que
governa. A la gent, perquè ho entengui, li parlarem de com està actualment el sistema sanitari
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i estan calendaritzades anualment, que si tenen indicadors quantitatius i qualitatius
consensuats, que si, que si… De res serveix tot el que diu que sí que tenen si continuem igual,
no creu? D’altra banda, té raó quan diu que una OME no és garantia d’erradicar la segregació,
perquè, juntament amb les taules locals de planificació educativa, són instruments bàsics a
disposició dels ajuntaments per poder corresponsabilitzar-se i dissenyar un mapa educatiu
equilibrat a la ciutat. Als municipis on hi ha la voluntat política de millorar en este sentit s’estan
fent grans avenços per lluitar contra la segregació escolar; però si Tortosa se situa dins dels
trenta municipis sense OME amb l’índex de segregació escolar més alta i és, a més, un dels nou
municipis catalans on no s’identifica l’alumnat vulnerable per raons socioeconòmiques i també
per raó d’origen, en l’etapa inicial d’escolarització, jo crec que no seria sobrer provar de tenir una
oficina d’estes característiques, no, senyora Bel? Sobre les taules locals de participació
educativa de les quals abans parlava, que ha de penjar el Departament d’Educació, perdoni,
n’hi ha una de penjada, i quin encert que és de fa tres mesos, quan la CUP estava preparant
este tema i va adonar-se que no n’hi havia cap i va començar a preguntar. I, per altra banda, i per
acabar, per a mi és inacceptable que manifesti que el Consell Escolar Municipal no pot tractar el
tema de la segregació perquè seria molt difícil arribar a acords perquè hi ha més de 70 persones
representades. El volum de persones no té relació amb la possibilitat de poder arribar a
consensos.

Vostès, PSC i Junts per Tortosa, saben que tenim un problema de segregació a la ciutat. Ho
saben, però no volen fer res perquè ja els va bé que algunes famílies no es barregin amb
d’altres. Amb les seves polítiques discriminen i exclouen part de la població tortosina, perquè sí,
som la ciutat de les tres, de les quatre, de les cinc cultures… Com a mestra que soc, invito tota la
comunitat educativa a reflexionar sobre esta problemàtica, no podem mirar més cap a una altra
banda. Hem de posar-hi remei perquè hipotequem el present i el futur de la gent exclosa, però
també el nostre. La cohesió social és quelcom important per al funcionament de la ciutat.

Com diu un amic i col·lega de professió, us imagineu que cada família pogués escollir a quin
centre sanitari d’atenció primària ha d’anar? És impensable, no? Doncs el mateix hauria de ser a
l’escola pública. El que ha de fer l’Administració és dotar de les mateixes oportunitats i recursos
tots els centres, i això significa, també, lluitar contra la segregació i utilitzar totes les eines de les
quals disposem per aconseguir-ho. Només falta voluntat política i menys cortines de fum i
hipocresia. Les coses, pel seu nom: actualment les polítiques a Tortosa, en matèria d’educació,
són racistes i classistes.
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Caiguda demogràfica, baixada de ràtios i codocència: què fer? - El
Diari de l'Educació
La decisió de baixar ràtios passa per integrar i triangular els tres factors alhora en una seqüència multinivell (macro-meso-micro) des de criteris d’eficiència i
equitat. És un tema complex que no admet les simplificacions habituals i requereix una mirada llarga i estratègica per fer governable la propera dècada.

1. Cau la natalitat i hi haurà baixada natural de ràtios en unes CCAA més que en altres

La caiguda de la natalitat entre el 2008 i el 2020 ha estat del 34,8% a Espanya, situant-se com el segon país de la UE on més ha caigut. Entre les causes
estructurals, destaca la Gran Recessió del 2008 i la ressaca posterior de retallades i austeritat des de governs de dretes sense polítiques natalistes i de
veritable suport a les famílies joves.

El model espanyol de natalitat està molt condicionat per la tardana emancipació dels joves en un mercat laboral molt precari, la tardança a formar noves
famílies pel cost de l’habitatge i els alts costos de criança infantil per les discretes bonificacions per fill/ai la manca de serveis públics gratuïts i universals en
l’etapa 0-3. És un reflex fidel del model mediterrani de benestar amb universalisme incomplet i nivell mitjà d’impostos que fa recaure el pes de les cures en
les dones. Per tant, injust.

Acotada en el període més recent, entre el 2015-2020, la caiguda de naixements a Espanya ha estat del 19,2% com a mitjana. En termes de fluxos escolars,
aquesta caiguda implica que l’alumnat que cursarà educació primària entre els cursos 2021-22 i 2026-27 es reduirà un 19,2% de mitjana, així com l’alumnat
que cursarà ESO entre 2027-2032.

Tot i això, la mitjana no reflecteix la gran variació territorial de la caiguda de la natalitat que va des del màxim d’Astúries (25,8%) i resta de la cornisa
cantàbrica fins la menor a les Balears (11,7%). Per tant, totes les comunitats autònomes estan experimentant una baixada “vegetativa” de la població a
escolaritzar, però algunes amb el doble d’intensitat que d’altres. Raó forta perquè sigui el nivell autonòmic de governança educativa el que intervingui.

Recordem que l’Estat fixa les ràtios màximes a través del Ministeri i que les successives legislacions han anat mantenint en un màxim de 25 alumnes per
aula al 2n cicle d’infantil i primària, 30 alumnes a l’ESO i 35 a batxillerat. En formació professional, cada decret curricular dels títols ha anat fixant una ràtio
màxima de 30 alumnes. Suposen un sostre comú per a tot l’Estat, però sota el marc federal de cogovernança que té Espanya, les comunitats
autònomes poden reduir les ràtios màximes estatals a la seva realitat concreta exercint les seves competències d’autogovern.

El mosaic resultant de les diferents ràtios màximes que han decidit les CCAA s’expressa a la taula 2, agrupant-les segons la intensitat de la caiguda
demogràfica recent. Podem diferenciar un primer grup de CCAA amb la major caiguda demogràfica entre el 2015-2020 (encara que arrenca des del 2008)
que destaca amb més caselles de color taronja, és a dir, han decidit ràtios màximes més baixes que les estatals. Fins ara a ESO i Batxillerat, però ja són
diverses les que han anunciat reduccions a infantil i primària per coherència demogràfica.

Mitjà: diarieducacio.cat

Publicat: 25/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 27.837 Lectores

Valor: 34€

URL: https://diarieducacio.cat/caiguda-demografica-baixada-d...

Caiguda demogràfica, baixada de ràtios i codocència: què fer? - El
Diari de l'Educació
La decisió de baixar ràtios passa per integrar i triangular els tres factors alhora en una seqüència multinivell (macro-meso-micro) des de criteris d’eficiència i
equitat. És un tema complex que no admet les simplificacions habituals i requereix una mirada llarga i estratègica per fer governable la propera dècada.

1. Cau la natalitat i hi haurà baixada natural de ràtios en unes CCAA més que en altres

La caiguda de la natalitat entre el 2008 i el 2020 ha estat del 34,8% a Espanya, situant-se com el segon país de la UE on més ha caigut. Entre les causes
estructurals, destaca la Gran Recessió del 2008 i la ressaca posterior de retallades i austeritat des de governs de dretes sense polítiques natalistes i de
veritable suport a les famílies joves.

El model espanyol de natalitat està molt condicionat per la tardana emancipació dels joves en un mercat laboral molt precari, la tardança a formar noves
famílies pel cost de l’habitatge i els alts costos de criança infantil per les discretes bonificacions per fill/ai la manca de serveis públics gratuïts i universals en
l’etapa 0-3. És un reflex fidel del model mediterrani de benestar amb universalisme incomplet i nivell mitjà d’impostos que fa recaure el pes de les cures en
les dones. Per tant, injust.

Acotada en el període més recent, entre el 2015-2020, la caiguda de naixements a Espanya ha estat del 19,2% com a mitjana. En termes de fluxos escolars,
aquesta caiguda implica que l’alumnat que cursarà educació primària entre els cursos 2021-22 i 2026-27 es reduirà un 19,2% de mitjana, així com l’alumnat
que cursarà ESO entre 2027-2032.

Tot i això, la mitjana no reflecteix la gran variació territorial de la caiguda de la natalitat que va des del màxim d’Astúries (25,8%) i resta de la cornisa
cantàbrica fins la menor a les Balears (11,7%). Per tant, totes les comunitats autònomes estan experimentant una baixada “vegetativa” de la població a
escolaritzar, però algunes amb el doble d’intensitat que d’altres. Raó forta perquè sigui el nivell autonòmic de governança educativa el que intervingui.

Recordem que l’Estat fixa les ràtios màximes a través del Ministeri i que les successives legislacions han anat mantenint en un màxim de 25 alumnes per
aula al 2n cicle d’infantil i primària, 30 alumnes a l’ESO i 35 a batxillerat. En formació professional, cada decret curricular dels títols ha anat fixant una ràtio
màxima de 30 alumnes. Suposen un sostre comú per a tot l’Estat, però sota el marc federal de cogovernança que té Espanya, les comunitats
autònomes poden reduir les ràtios màximes estatals a la seva realitat concreta exercint les seves competències d’autogovern.

El mosaic resultant de les diferents ràtios màximes que han decidit les CCAA s’expressa a la taula 2, agrupant-les segons la intensitat de la caiguda
demogràfica recent. Podem diferenciar un primer grup de CCAA amb la major caiguda demogràfica entre el 2015-2020 (encara que arrenca des del 2008)
que destaca amb més caselles de color taronja, és a dir, han decidit ràtios màximes més baixes que les estatals. Fins ara a ESO i Batxillerat, però ja són
diverses les que han anunciat reduccions a infantil i primària per coherència demogràfica.

https://diarieducacio.cat/caiguda-demografica-baixada-de-ratios-i-co-docencia-que-fer/
https://diarieducacio.cat/wp-content/uploads/sites/37/2022/04/celorrio1.jpg
https://diarieducacio.cat/caiguda-demografica-baixada-de-ratios-i-co-docencia-que-fer/
https://diarieducacio.cat/wp-content/uploads/sites/37/2022/04/celorrio1.jpg


Al segon grup de CCAA amb una caiguda demogràfica intermèdia el que predominen són les caselles blaves, és a dir, mantenen intocables les ràtios
màximes estatals. Les excepcions les trobem a Infantil 3-6 (Canàries i Extremadura) i a Batxillerat (Catalunya). Finalment, al tercer grup amb més natalitat i
menor caiguda demogràfica, tornen a predominar les caselles blaves com es podria esperar. Només es redueixen les ràtios màximes estatals a la Infantil 3-
6 de Balears i La Rioja i el curiós cas de Navarra que ha reduït la ràtio màxima a Batxillerat i, sobretot, als CFGM de formació professional a 20 alumnes
sent el més baix a la FP del que tinguem registre.

Per tant, es produeix la paradoxa que les CCAA amb un context de baixa natalitat són les que fins ara més han baixat les ràtios màximes, però no tant a
infantil-primària sinó a secundària. En aquest grup, Aragó és la més coherent en haver baixat ja les ràtios màximes en totes les etapes. A la resta de CCAA,
observem comportaments dispars, però sempre mantenint les ràtios màximes a primària i ESO fins ara.

En tot cas, el desigual canvi demogràfic a la baixa a totes les CCAA els permetrà desenvolupar noves mesures de política educativa i de ràtios per al
període 2022-2030, crucial perquè coincideix amb una reforma sistèmica com és la LOMLOE:

1. La primera mesura factible és universalitzar l’escolarització del 1r cicle d’educació infantil (0-3) amb més places públiques finançades pels fons
europeus, retirada del copagament a les famílies i baixades vegetatives de ràtios en aquesta etapa i en 3-6.

2. La segona, la planificació d’un ajustament progressiu de les ràtios alumnes/grup amb dues dianes que cal diferenciar. D’una banda, un ajustament
seqüencial als primers cursos de primària fins a arribar a la resta d’etapes per pura baixada vegetativa com ja hem mostrat. En especial, les CCAA
amb més descens demogràfic ho tenen millor que la resta per aprovar noves ràtios màximes més baixes a infantil i primària.

3. La segona diana, i més urgent, és la reducció de les sobreràtios disparades per les retallades del RDL 14/2012 del ministre Wert que segueixen sense
revertir -se malgrat la Llei 4/2019 aprovada per l’actual govern de coalició. Certes CCAA ja ho han revertit, altres ho han fet a mitges i algunes
segueixen amb el model Wert. És una asimetria que va contra la cohesió territorial del sistema.

2. La problemàtica real de les sobreràtios en certs territoris i centres

Donada la complexitat d’aquest apartat, l’ordenarem per punts per tal de mostrar la realitat calidoscòpica de la problemàtica de les sobreràtios. Per
començar, concretarem què és, en realitat, l’indicador estadístic de ràtio alumnes/grup.

2.1. La ràtio alumnes/grup és una mitjana estadística que requereix ser calibrada de forma més fina, tenint sempre present que és molt dependent de les
polítiques educatives, mapa de matrícula i gestió dels recursos que fa cada CCAA. Es tracta d’una mitjana calculada per les CCAA, però sense publicar-ne
l’índex de dispersió, és a dir, no ens informa dels seus màxims i mínims reals en un territori.

D’altra banda, en el càlcul de les ràtios de la xarxa pública s’afegeixen en més proporció els entorns rurals i l’alumnat amb més necessitat de suport que fan
baixar la mitjana de ràtio. Però a costa de camuflar i deixar invisibilitzats altres centres públics amb sobreràtios més altes que la mitjana. Especialment, si
certes CCAA opten per tancar grups a la xarxa pública i no construir noves places, saturant així determinats centres públics que treballen amb ràtios
desmesurades i sobrecapacitat de les seves instal·lacions. La mitjana estadística oficial els camufla però són la raó del malestar docent en aquells casos
més afectats.

Per tant, cal un mapa calent i desagregat de les zones urbanes i municipis de la xarxa pública amb més sobre-ràtio i dels centres saturats que superen la
seva capacitat programada. En suma, cal fer més qualitatiu i desagregat allò que avui és un indicador estadístic mitjà amb excessiva dispersió que
no pot ser pres com a única mesura per adoptar decisions salomòniques i universals.
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infantil-primària sinó a secundària. En aquest grup, Aragó és la més coherent en haver baixat ja les ràtios màximes en totes les etapes. A la resta de CCAA,
observem comportaments dispars, però sempre mantenint les ràtios màximes a primària i ESO fins ara.

En tot cas, el desigual canvi demogràfic a la baixa a totes les CCAA els permetrà desenvolupar noves mesures de política educativa i de ràtios per al
període 2022-2030, crucial perquè coincideix amb una reforma sistèmica com és la LOMLOE:

1. La primera mesura factible és universalitzar l’escolarització del 1r cicle d’educació infantil (0-3) amb més places públiques finançades pels fons
europeus, retirada del copagament a les famílies i baixades vegetatives de ràtios en aquesta etapa i en 3-6.

2. La segona, la planificació d’un ajustament progressiu de les ràtios alumnes/grup amb dues dianes que cal diferenciar. D’una banda, un ajustament
seqüencial als primers cursos de primària fins a arribar a la resta d’etapes per pura baixada vegetativa com ja hem mostrat. En especial, les CCAA
amb més descens demogràfic ho tenen millor que la resta per aprovar noves ràtios màximes més baixes a infantil i primària.

3. La segona diana, i més urgent, és la reducció de les sobreràtios disparades per les retallades del RDL 14/2012 del ministre Wert que segueixen sense
revertir -se malgrat la Llei 4/2019 aprovada per l’actual govern de coalició. Certes CCAA ja ho han revertit, altres ho han fet a mitges i algunes
segueixen amb el model Wert. És una asimetria que va contra la cohesió territorial del sistema.

2. La problemàtica real de les sobreràtios en certs territoris i centres

Donada la complexitat d’aquest apartat, l’ordenarem per punts per tal de mostrar la realitat calidoscòpica de la problemàtica de les sobreràtios. Per
començar, concretarem què és, en realitat, l’indicador estadístic de ràtio alumnes/grup.

2.1. La ràtio alumnes/grup és una mitjana estadística que requereix ser calibrada de forma més fina, tenint sempre present que és molt dependent de les
polítiques educatives, mapa de matrícula i gestió dels recursos que fa cada CCAA. Es tracta d’una mitjana calculada per les CCAA, però sense publicar-ne
l’índex de dispersió, és a dir, no ens informa dels seus màxims i mínims reals en un territori.

D’altra banda, en el càlcul de les ràtios de la xarxa pública s’afegeixen en més proporció els entorns rurals i l’alumnat amb més necessitat de suport que fan
baixar la mitjana de ràtio. Però a costa de camuflar i deixar invisibilitzats altres centres públics amb sobreràtios més altes que la mitjana. Especialment, si
certes CCAA opten per tancar grups a la xarxa pública i no construir noves places, saturant així determinats centres públics que treballen amb ràtios
desmesurades i sobrecapacitat de les seves instal·lacions. La mitjana estadística oficial els camufla però són la raó del malestar docent en aquells casos
més afectats.

Per tant, cal un mapa calent i desagregat de les zones urbanes i municipis de la xarxa pública amb més sobre-ràtio i dels centres saturats que superen la
seva capacitat programada. En suma, cal fer més qualitatiu i desagregat allò que avui és un indicador estadístic mitjà amb excessiva dispersió que
no pot ser pres com a única mesura per adoptar decisions salomòniques i universals.
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2.2. Durant l’última dècada, tant a ESO com a batxillerat, el professorat ha treballat amb un pic demogràfic de cohorts molt nombroses nascudes entre 1998-
2008 en plena època de creixement i optimisme econòmic. Van arribar després la Gran Recessió, les retallades i el RDL 14/2012 del ministre Wert que van
fer augmentar les ràtios i la càrrega lectiva. En canvi, l’arribada de la pandèmia i la contractació extra de 33.000 nous docents al curs 2020-21 i de 21.800 al
curs 2021-22 han ajudat a alleujar la situació per raons epidemiològiques excepcionals gràcies a la inversió extraordinària de 2.000 milions des de el
Ministeri d’Isabel Celáa .

Aquest contrast entre una conjuntura de màxims a què segueix una altra de mínims per motius de salut pública és irrepetible però ha despertat l’expectativa
sindical i docent d’una baixada de ràtios generalitzada. No obstant això, aquesta dutxa escocesa, única en la història recent, no hauria de condicionar una
baixada generalitzada de ràtios sense la deguda reflexió, perspectiva de futur i previsió del cost/benefici.

2.3. En tercer lloc, una baixada generalitzada de ràtios beneficiaria la privada concertada per tenir ràtios més altes que la xarxa pública, estenent
potencialment els concerts a més grups. Per al curs 2020-21, la ràtio de la privada a ESO és més alta (25,1) que a la xarxa pública (22,6), tal com passa en
totes les etapes educatives. Són 2,5 alumnes més per grup, però a les Canàries són 6,1 alumnes més i a la província de Segòvia són 8,8 alumnes més
respecte a la pública. Són ràtios elevades que serveixen com a font d’ingressos per a la concertada (uniformes, menjadors, extraescolars…) i donat el seu
cost, serveixen com a barrera excloent i de tancament social per seleccionar-ne la clientela. Això sí, sense assumir l´escolarització de l´alumnat vulnerable
que li correspondria segons el concert i la seva zona. Abaixar les ràtios per decret, amb un cost descomunal encara per calcular, suposaria una
suculenta injecció de diners públics per a la xarxa concertada i un incentiu pervers per a la reproducció de la segregació. Recordem que aviat
haurà d’aprovar el Ministeri (un cop escoltades les CCAA) un nou decret sobre els concerts i que el sector ja ha dramatitzat la caiguda demogràfica com a
argument de posició.

La baixada de ràtios a la xarxa concertada serà un procés natural per pur descens demogràfic i l’augment de l’alumnat que perdin vindrà donat per l’equilibri
de matrícula i el compliment de la LOMLOE contra la segregació escolar que impedeix zones úniques i inclou el repartiment de l’alumnat de matrícula viva.
La caiguda demogràfica i la nova legislació anti-segregació forcen el sector concertat a construir un significant nou que no tots els centres tenen interioritzat:
el seu alumnat no ha de pagar per l’escolarització atès que presta un servei públic.

En cas contrari, fa competència deslleial al sector privat que no reclama concert ni els compromisos en fins socials que comporta. Per tant, el mateix mapa
mental i corporatiu de la concertada haurà de canviar a l’hora d’exigir fons públics. En aquest dilema, és esperable que aparegui en el debat, i amb veu
pròpia, una concertada inclusiva amb veritable interès públic per l’interclassisme i la diversitat que es diferenciï de la concertada pro-mercat . La
gran incògnita serà ponderar el cost de la plaça , però aquest és un altre debat i dóna per a un altre article.

2.4. En quart lloc, certes CCAA segueixen aplicant molts aspectes del RDL 14/2012 de Wert i no han invertit prou recursos per reduir ràtios, en especial, a la
secundària. Per exemple, la política pròpia seguida a Catalunya segueix lligada al decret de Wert i la converteix en líder estatal de les ràtios més altes a
l’ESO de la xarxa pública (28,2) gairebé al mateix nivell que la seva xarxa privada (28,8) per al curs 2020-21.

 

Taula 3. Majors ràtios a ESO i Batxillerat de la xarxa pública. Curs 2020-21

Majors ràtios a l’ESO pública

 

Majors ràtios al Batxillerat públic
Barcelona 28,4 Màlaga 30,4

Girona 28,3 Sevilla 29,8

CATALUNYA 28,2 Granada 29,6

Tarragona 28,2 Cadis 29,5

Sevilla 27,1 ANDALUSIA 29,4

Cadis 26,9 Girona 29,3

Màlaga 26,8 Còrdova 29,2

Almeria 26,6 Barcelona 28,9

Lleida 26,5 CATALUNYA 28,7

ANDALUSIA 26,5 C.MADRID 28,7
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Igual passa en batxillerat a Andalusia amb les ràtios més altes de la xarxa pública (29,4). La província de Màlaga arriba al màxim (30,4) juntament amb les
províncies de Girona (29,3), Barcelona (28,9) i la Comunitat de Madrid (28,7). Recordem que són mitjanes estadístiques i, per tant, hi haurà certs centres en
aquests territoris (i altres) amb sobreràtios disparades que poden arribar a superar les ràtios màximes estatals o autonòmiques. És el mapa de zones
calentes que les mateixes CCAA haurien de prioritzar i resoldre. Per tant, el nivell de governança que cal intervenir és l’autonòmic (meso) i no el central
(macro) per pura eficiència.

2.5. Per acabar, i el més greu, a Espanya si ets un alumne pobre suportaràs ràtios més altes, tota una anomalia en el context de l’OCDE . Mentre en la
mitjana OCDE, els centres amb més alumnat vulnerable tenen un 12% de menor ràtio respecte dels centres amb més alumnat acomodat, a Espanya és al
revés i els més vulnerables tenen un 3 % de més ràtio. Amb dades PISA per a l’ESO, la mitjana de ràtio a Espanya a les escoles desafavorides que
concentren l’alumnat del 25% de menor renda familiar és de 28,6 alumnes mentre que a escoles afavorides (amb el 25% de més renda familiar) és més
baixa, de 27,8 alumnes/grup. Una anomalia que és inacceptable.

2.2. Durant l’última dècada, tant a ESO com a batxillerat, el professorat ha treballat amb un pic demogràfic de cohorts molt nombroses nascudes entre 1998-
2008 en plena època de creixement i optimisme econòmic. Van arribar després la Gran Recessió, les retallades i el RDL 14/2012 del ministre Wert que van
fer augmentar les ràtios i la càrrega lectiva. En canvi, l’arribada de la pandèmia i la contractació extra de 33.000 nous docents al curs 2020-21 i de 21.800 al
curs 2021-22 han ajudat a alleujar la situació per raons epidemiològiques excepcionals gràcies a la inversió extraordinària de 2.000 milions des de el
Ministeri d’Isabel Celáa .

Aquest contrast entre una conjuntura de màxims a què segueix una altra de mínims per motius de salut pública és irrepetible però ha despertat l’expectativa
sindical i docent d’una baixada de ràtios generalitzada. No obstant això, aquesta dutxa escocesa, única en la història recent, no hauria de condicionar una
baixada generalitzada de ràtios sense la deguda reflexió, perspectiva de futur i previsió del cost/benefici.

2.3. En tercer lloc, una baixada generalitzada de ràtios beneficiaria la privada concertada per tenir ràtios més altes que la xarxa pública, estenent
potencialment els concerts a més grups. Per al curs 2020-21, la ràtio de la privada a ESO és més alta (25,1) que a la xarxa pública (22,6), tal com passa en
totes les etapes educatives. Són 2,5 alumnes més per grup, però a les Canàries són 6,1 alumnes més i a la província de Segòvia són 8,8 alumnes més
respecte a la pública. Són ràtios elevades que serveixen com a font d’ingressos per a la concertada (uniformes, menjadors, extraescolars…) i donat el seu
cost, serveixen com a barrera excloent i de tancament social per seleccionar-ne la clientela. Això sí, sense assumir l´escolarització de l´alumnat vulnerable
que li correspondria segons el concert i la seva zona. Abaixar les ràtios per decret, amb un cost descomunal encara per calcular, suposaria una
suculenta injecció de diners públics per a la xarxa concertada i un incentiu pervers per a la reproducció de la segregació. Recordem que aviat
haurà d’aprovar el Ministeri (un cop escoltades les CCAA) un nou decret sobre els concerts i que el sector ja ha dramatitzat la caiguda demogràfica com a
argument de posició.

La baixada de ràtios a la xarxa concertada serà un procés natural per pur descens demogràfic i l’augment de l’alumnat que perdin vindrà donat per l’equilibri
de matrícula i el compliment de la LOMLOE contra la segregació escolar que impedeix zones úniques i inclou el repartiment de l’alumnat de matrícula viva.
La caiguda demogràfica i la nova legislació anti-segregació forcen el sector concertat a construir un significant nou que no tots els centres tenen interioritzat:
el seu alumnat no ha de pagar per l’escolarització atès que presta un servei públic.

En cas contrari, fa competència deslleial al sector privat que no reclama concert ni els compromisos en fins socials que comporta. Per tant, el mateix mapa
mental i corporatiu de la concertada haurà de canviar a l’hora d’exigir fons públics. En aquest dilema, és esperable que aparegui en el debat, i amb veu
pròpia, una concertada inclusiva amb veritable interès públic per l’interclassisme i la diversitat que es diferenciï de la concertada pro-mercat . La
gran incògnita serà ponderar el cost de la plaça , però aquest és un altre debat i dóna per a un altre article.

2.4. En quart lloc, certes CCAA segueixen aplicant molts aspectes del RDL 14/2012 de Wert i no han invertit prou recursos per reduir ràtios, en especial, a la
secundària. Per exemple, la política pròpia seguida a Catalunya segueix lligada al decret de Wert i la converteix en líder estatal de les ràtios més altes a
l’ESO de la xarxa pública (28,2) gairebé al mateix nivell que la seva xarxa privada (28,8) per al curs 2020-21.
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Igual passa en batxillerat a Andalusia amb les ràtios més altes de la xarxa pública (29,4). La província de Màlaga arriba al màxim (30,4) juntament amb les
províncies de Girona (29,3), Barcelona (28,9) i la Comunitat de Madrid (28,7). Recordem que són mitjanes estadístiques i, per tant, hi haurà certs centres en
aquests territoris (i altres) amb sobreràtios disparades que poden arribar a superar les ràtios màximes estatals o autonòmiques. És el mapa de zones
calentes que les mateixes CCAA haurien de prioritzar i resoldre. Per tant, el nivell de governança que cal intervenir és l’autonòmic (meso) i no el central
(macro) per pura eficiència.

2.5. Per acabar, i el més greu, a Espanya si ets un alumne pobre suportaràs ràtios més altes, tota una anomalia en el context de l’OCDE . Mentre en la
mitjana OCDE, els centres amb més alumnat vulnerable tenen un 12% de menor ràtio respecte dels centres amb més alumnat acomodat, a Espanya és al
revés i els més vulnerables tenen un 3 % de més ràtio. Amb dades PISA per a l’ESO, la mitjana de ràtio a Espanya a les escoles desafavorides que
concentren l’alumnat del 25% de menor renda familiar és de 28,6 alumnes mentre que a escoles afavorides (amb el 25% de més renda familiar) és més
baixa, de 27,8 alumnes/grup. Una anomalia que és inacceptable.



Aquesta evidència prova la necessitat d’una política que prioritzi la baixada de ràtios en entorns socioeconòmics vulnerables on l’alumnat presenta més
necessitat socioeducativa. En canvi, si s’opta per una baixada generalitzada i uniforme de ràtios, s’estaria exacerbant i reproduint la desigualtat social ja
existent. Un cop més, la uniformitat i el cafè per a tots no implica igualtat cohesiva sinó tot el contrari, discriminació, asimetries injustes i privilegis per a uns
quants.

Tot i que Espanya és el tercer país europeu amb més pobresa infantil (31,3%), la política de ràtios de les CC.AA deixa molt a desitjar, en especial, en la
detecció d’alumnat NESE per desavantatge i vulnerabilitat socioeducativa: només es detecta un 2,6% del total d’alumnat a primària i ESO quan la taxa
d’exclusió social severa dels menors a Espanya és del 22% segons Càritas-FOESSA. És una infra-detecció de gairebé 10 a 1 que impedeix una
adequada i justa baixada de ràtios a les escoles i entorns amb una educabilitat més desafiant. Al contrari, aquests centres solen suportar les màximes
ràtios a l’ESO que fan desbordar el professorat davant una major resistència anti-escolar i disruptiva de l’alumnat més necessitat de suport.

No obstant això, crida l’atenció que la infradetecció de l’alumnat NESE per desavantatge i vulnerabilitat socioeducativa no sigui denunciada ni pel
professorat ni pels seus sindicats atès que seria automàtica la baixada de ràtios com a grups de diversificació curricular i d’atenció preferent, segons
estableixen la majoria de les normatives autonòmiques. Aquí tenen un front de batalla i exigència plantejant-se aquesta pregunta: quines dades
sociològiques i de registres oficials (Hisenda, padró, serveis socials…) es fan servir en aquesta defectuosa detecció i qui la fa? El sistema educatiu
espanyol segueix funcionant a pedals quant a la interoperabilitat estadística i ja és hora que es modernitzi i digitalitzi amb big data per identificar
millor l’índex de necessitat educativa (NEE i NESE) de cada centre. El sistema diu que és equitatiu, però segueix sense conèixer la desigualtat i el
desavantatge d’origen que la societat li transfereix sense que tampoc l’ajudi amb els recursos adequats.

De fet, bona part de les dades d´equitat que disposa el sistema espanyol provenen de fonts internacionals davant la inexistència, tant a nivell estatal com
autonòmic, d´un Observatori de l´Equitat del Sistema Educatiu. La majoria dels països avançats ja en tenen i els permet avaluar l’equitat des d’infantil fins
els estudis universitaris i els primers anys de vida activa. Ajudaria molt a la presa de decisions i a il·lustrar la ciutadania sobre el pes real de les desigualtats
d’origen en els resultats i les trajectòries, sobre la contribució equitativa de les beques i sobre el funcionament real de l’ascensor social i de la meritocràcia a
Espanya. Avui dia són temes distorsionats per fakes , fal·làcies i subjectivitats dogmàtiques.

Gairebé quatre anys després que fos anunciada per la ministra Isabel Celáa, tant el Ministeri d’Educació com el Ministeri d’Universitats segueixen sense
comptar amb aquest observatori potent d’equitat analítica que, si les CCAA el nodreixen del número d’identificació de l’alumne (NIA) aprovat a la LOMLOE,
donaria lloc a un big data detallat que ajudaria a una millor governança de l’equitat, les necessitats educatives i la prevenció de l’abandó primerenc. A més,
ajudaria a centrar el debat i anul·lar els pànics morals i mentides de la dreta reaccionària que viu de mitificar i normalitzar l’esforç individual a costa d’ocultar
els problemes estructurals d’equitat i inclusió educativa que expliquen bona part dels resultats del sistema. .

Aquesta evidència prova la necessitat d’una política que prioritzi la baixada de ràtios en entorns socioeconòmics vulnerables on l’alumnat presenta més
necessitat socioeducativa. En canvi, si s’opta per una baixada generalitzada i uniforme de ràtios, s’estaria exacerbant i reproduint la desigualtat social ja
existent. Un cop més, la uniformitat i el cafè per a tots no implica igualtat cohesiva sinó tot el contrari, discriminació, asimetries injustes i privilegis per a uns
quants.

Tot i que Espanya és el tercer país europeu amb més pobresa infantil (31,3%), la política de ràtios de les CC.AA deixa molt a desitjar, en especial, en la
detecció d’alumnat NESE per desavantatge i vulnerabilitat socioeducativa: només es detecta un 2,6% del total d’alumnat a primària i ESO quan la taxa
d’exclusió social severa dels menors a Espanya és del 22% segons Càritas-FOESSA. És una infra-detecció de gairebé 10 a 1 que impedeix una
adequada i justa baixada de ràtios a les escoles i entorns amb una educabilitat més desafiant. Al contrari, aquests centres solen suportar les màximes
ràtios a l’ESO que fan desbordar el professorat davant una major resistència anti-escolar i disruptiva de l’alumnat més necessitat de suport.

No obstant això, crida l’atenció que la infradetecció de l’alumnat NESE per desavantatge i vulnerabilitat socioeducativa no sigui denunciada ni pel
professorat ni pels seus sindicats atès que seria automàtica la baixada de ràtios com a grups de diversificació curricular i d’atenció preferent, segons
estableixen la majoria de les normatives autonòmiques. Aquí tenen un front de batalla i exigència plantejant-se aquesta pregunta: quines dades
sociològiques i de registres oficials (Hisenda, padró, serveis socials…) es fan servir en aquesta defectuosa detecció i qui la fa? El sistema educatiu
espanyol segueix funcionant a pedals quant a la interoperabilitat estadística i ja és hora que es modernitzi i digitalitzi amb big data per identificar
millor l’índex de necessitat educativa (NEE i NESE) de cada centre. El sistema diu que és equitatiu, però segueix sense conèixer la desigualtat i el
desavantatge d’origen que la societat li transfereix sense que tampoc l’ajudi amb els recursos adequats.

De fet, bona part de les dades d´equitat que disposa el sistema espanyol provenen de fonts internacionals davant la inexistència, tant a nivell estatal com
autonòmic, d´un Observatori de l´Equitat del Sistema Educatiu. La majoria dels països avançats ja en tenen i els permet avaluar l’equitat des d’infantil fins
els estudis universitaris i els primers anys de vida activa. Ajudaria molt a la presa de decisions i a il·lustrar la ciutadania sobre el pes real de les desigualtats
d’origen en els resultats i les trajectòries, sobre la contribució equitativa de les beques i sobre el funcionament real de l’ascensor social i de la meritocràcia a
Espanya. Avui dia són temes distorsionats per fakes , fal·làcies i subjectivitats dogmàtiques.

Gairebé quatre anys després que fos anunciada per la ministra Isabel Celáa, tant el Ministeri d’Educació com el Ministeri d’Universitats segueixen sense
comptar amb aquest observatori potent d’equitat analítica que, si les CCAA el nodreixen del número d’identificació de l’alumne (NIA) aprovat a la LOMLOE,
donaria lloc a un big data detallat que ajudaria a una millor governança de l’equitat, les necessitats educatives i la prevenció de l’abandó primerenc. A més,
ajudaria a centrar el debat i anul·lar els pànics morals i mentides de la dreta reaccionària que viu de mitificar i normalitzar l’esforç individual a costa d’ocultar
els problemes estructurals d’equitat i inclusió educativa que expliquen bona part dels resultats del sistema. .
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D’altra banda, atès el volum demogràfic que representa intervenir en els entorns vulnerables, en la detecció adequada de la vulnerabilitat socioeducativa i
en el mapa calent de centres amb sobreràtios, amb força probabilitat la mitjana de la ràtio a ESO baixaria a Espanya dels actuals 25 fins als 23 alumnes de
la mitjana OCDE i en certes CCAA fins i tot menys. Per tant, ningú no és més aliada de la baixada de ràtios que l’equitat i el professorat s’hauria
d’adonar i passar a ser els seus màxims defensors .

3. La superació del model 1×1 (professor x aula) a través de la codocència

Finalment, el debat de les ràtios segueix ancorat a la premissa del model 1×1 que adjudica 1 docent a 1 matèria, 1 grup i 1 aula com a forma canònica
d’organitzar el coneixement i adjudicar la docència. És una herència cultural i escolàstica que es remunta a la jesuítica Ratio Studiorum de 1599.
Trasplantada a la moderna escola de masses, és un model que instaura una classificació “forta” i parcel·lada del coneixement (“pedagogies visibles” per a
Basil Bernstein) i una rocosa identitat d’assignatura que reprodueix una cultura individualista docent poc donada a col·laborar .

Recordem que als informes TALIS, el 48% del professorat espanyol de l’ESO mai no ha col·laborat en activitats conjuntes amb altres assignatures, el 87%
mai no ha observat l’aula d’altres professors (el doble de la mitjana OCDE) i el 76% no participa a cap xarxa de professors. Són dades anòmals en el
context internacional on la formació contínua al centre i la cultura col·legiada i col.laborativa entre docents estan molt més assentades. Per si no n’hi hagués
prou, Espanya presenta xifres molt baixes de lectura experta sobre educació i pedagogia per part dels docents (47%) davant de la mitjana OCDE (72%) i
només un 28% dels directors de secundària creu que els equips docents han de ser formats en metodologies col·laboratives. A Catalunya, és d’un 40%
mostrant-ne una major predisposició.

La docència compartida o codocència és una metodologia de format flexible amb diferents modalitats de dur-la a terme que implica tot un canvi de
paradigma. En especial, destaca pels efectes positius que tenen en l’atenció de la diversitat de l’alumnat, la millora del clima de l’aula, la reducció de l’
estrès docent i l’aprenentatge mutu i la confiança entre docents ([1]). Certes CCAA amb governs socialistes en Educació han aprofitat els fons còvid per
impulsar pilots de codocència: Navarra (110 centres), Comunitat Valenciana (80), Castella-la Manxa, Aragó i Balears.

La LOMLOE promou la co-docència i l’avaluació col·legiada, instant les CCAA que desenvolupin formacions i experimentacions-pilot que implicarien reduir
l’actual càrrega lectiva docent en favor de més hores de coordinació, co-planificació, co-tutoria i coavaluació. Es trencaria així la premissa 1×1 que fa
encallar el debat de les ràtios i el desenfoca de la seva dimensió real: redefinir avui la relació de l’alumnat amb el coneixement a través de
metodologies més actives i rigoroses en l’àmbit acadèmic, però més personalitzades, sobre la base de reorganitzar aules, horaris, docents i
matèries en forma d’àmbits, co-docència i hiper -aules. Un currículum competencial ha d’enderrocar envans físics i parets mentals.

L’objectiu en ple segle XXI és aconseguir una nova relació d’ensenyament-aprenentatge més enriquit i personalitzat i menys encotillat en l’organització
rígida de l’aula derivada de la Ratio Studiorum del 1599. Menys aules amb portes tancades i més ecosistemes d’aprenentatge connectat, en xarxa i
interdisciplinars. Els instituts públics no han de ser universitats elitistes en petit balcanitzades en càtedres i departaments sinó campus oberts i
estimulants d’aprenentatge, progrés i descobriment de tots els talents entre 12-18 anys. La LOMLOE ho possibilita.

Per això i per començar, és imprescindible que el professorat redueixi la seva càrrega docent a les 10 CCAA que segueixen amb 25 hores a primària ia les
4 CCAA que segueixen amb les 20 hores a secundària. Ara mateix, només 4 CCAA fixen una càrrega lectiva de 23 hores a primària i 8 CCAA més
estableixen 18 hores per a secundària. La reversió del RDL 14/2012 de Wert ha de ser completa, fins i tot a les CCAA on governa el PP, per la impossibilitat
d’alliberar el suficient temps docent de coordinació i co-planificació que implica desenvolupar els àmbits interdisciplinaris o la docència compartida.
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El
professorat a Espanya passa massa hores a l’aula, sense comptar amb els recursos de suport necessaris ni amb les ràtios corregides per índexs d’equitat, a
costa de disposar de poques hores i espais de coordinació. Són espais i temps del tot indispensables perquè germini una R+D+i liderada pels propis
docents en tant que intel·lectuals transformadors (Giroux): en tasques com la coordinació organitzativa del centre, la formació permanent, el disseny i
desenvolupament de projectes, l’acollida i la inducció de professorat novell, la posada en marxa d’innovacions i canvis metodològics, la investigació i
discussió de les evidències del què funciona o el treball col·laboratiu i en xarxa amb altres centres i equips docents.

Totes aquestes activitats són ingredients de la professionalitat reflexiva docent (Schön) i dels significats que implica la docència compartida. Són
reclamats pels mateixos docents i són imprescindibles per construir sòlids lideratges pedagògics per a una escola pública d’alta qualitat,
rigorosa i moderna. La pregunta és quines CCAA aposten o no per desenvolupar aquests temps i espais de R+D+i escolar i com l’estimulen amb recursos
i suport com a part d’una política d’innovació pública..

Conclusió: per una política més equitativa i global de ràtios

Com hem vist, el debat de les ràtios no pot ser reduccionista i unidimensional, és força més complex i laberíntic que les retòriques simplistes habituals. Una
baixada lineal i uniforme de ràtios comportaria alts costos fixos d’entre 4.000 o 6.000 milions anuals en funció de la mida a què es vulguin baixar
les ràtios (a 21 o 20). Pot representar entre el doble i el triple de tota la inversió anual que fa el Ministeri en beques que, per al 2022-23, serà de
2.134 milions d’euros. És un cost desorbitat que la literatura internacional desaconsella en no demostrar que tingui impacte significatiu en la millora dels
resultats d’aprenentatge i, si s’escau, és sota certes circumstàncies excepcionals.

La xarxa internacional d’experts, voluntària i sense ànim de lucre Campbell Collaboration va realitzar el 2018 una meta-anàlisi de 148 estudis realitzats
sobre el tema ràtios a 41 països i conclou que reduir la mida de les classes té un efecte nul o molt lleu tant en la competència lectora com en la matemàtica.
Tot i això, l’evidència acumulada sí que ens diu que la baixada de ràtios té un cost-benefici positiu si s’aplica en centres i entorns socialment
vulnerables. Aquesta hauria de ser la primera mesura a aplicar per totes les comunitats autònomes en base a índexs de necessitat o complexitat
educativa i estesa als 1.000 barris més vulnerables que hi ha a Espanya.

Com hem dit, caldria millorar molt la detecció de l’alumnat en situació d’exclusió social severa i vulnerabilitat socioeducativa per estendre aquesta política
amb impacte i anivellar el dret a l’educació. Al diagnòstic mèdic o psicopedagògic que serveix per a determinades categories NEE o NESE cal afegir el
diagnòstic sociològic de les condicions de vida de l’alumnat més penalitzat per la pobresa i la privació familiar. En aquesta tasca, la coordinació entre
municipis i CCAA és imprescindible i urgent (amb la protecció de dades deguda) per tenir una política més robusta d’igualtat d’oportunitats que compensi
les desigualtats de partida i de procés perquè els resultats siguin el màxim d’independents dels orígens i circumstàncies socials.

En suma, les CCAA encaren la propera dècada 2022-2032 com la més desafiadora i transformadora, aprofitant la caiguda demogràfica i l’esforç en
finançament que està fent el govern de coalició per fer un gran salt de qualitat cap a l’excel·lència del sistema. En tot cas, la solució no passa per una
baixada generalitzada de ràtios pel seu sobrecost inviable i el seu clar efecte reproductor de la desigualtat ja incubada en el sistema. En canvi,
l’opció eficient i justa és baixar ràtios per neutralitzar la inequitat i introduir la codocència davant de cohorts d’alumnat que seran més reduïdes.
La caiguda demogràfica també és una gran oportunitat de context per reduir l’actual càrrega lectiva i consolidar un espai de R+D+i de desenvolupament
professional docent i cultura col·laborativa en els propis centres. El debat de les ràtios ha d’obrir totes aquestes carpetes i sincronitzar-les en un cercle
virtuós que, sota el paraigua de la LOMLOE, sigui durador i molt focalitzat en la pràctica i necessitats dels centres a fi de millorar la qualitat i els resultats
d’un sistema més inclusiu, rigorós i personalitzat. Apliquem la intel·ligència col·lectiva i fem-ho possible.
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TOTS SOLIDARIS

Quan l’educació i la clínica s’uneixen

tuma a passar amb aquesta me-
na de projectes, per l’afany
d’una mare (la Pilar) perquè el
seu fill, nascut ambunamalaltia
rara que el feia oblidar cadama-
tí el que havia après el dia ante-
rior, tingués les mateixes opor-
tunitats que la resta. Perquè
aquests nens tenen elsmateixos
drets que la resta.

Va llegir, va estudiar, va in-
vestigar, va parlar amb els mi-
llors neuròlegs i es va traslladar
als Estats Units a la recerca de
modelsd’atencióperal seupetit
Pepe. La força d’una mare. I
aquí vadescobrirprojectes edu-
catius innovadors.
De tornada a Madrid, va bus-

car finançament “fins i tot a sota
de les pedres” i així va sorgir la
Fundación Querer, amb tres pi-
lars clars: l’educatiu, la investi-
gació i la divulgació i conscien-
ciació dels trastorns neurolò-
gics i del llenguatge.
I així va néixer El Cole de Ce-

lia y Pepe, centrat en la inter-
venció de nens amb malalties
rares i trastorns del llenguatge.
La part educativa i la clínica
unides. Vuit nens com a màxim

DANI DUCH

DANI DUCH

dent. Fa poc una mare ens deia
entre llàgrimes que finalment
havia pogut sentir dir al seu nen
‘mama, t’estimo’”, explica Elisa
Peinado.
A Sara Serrano li falten pa-

raules per definir els alumnes
d’aquesta escola: “Són molt es-
pecials, uns lluitadors. Són nens
que han nascut sabent que la vi-
da és més difícil per a ells que
per a la resta i ho afronten sem-
pre amb un somriure. Són nens,
com la resta, que volen divertir-
se, jugar, estar amb els com-
panys, que volen aprendre... vo-
len viure”.
I per a ells, els projectes com

el Futbol Terapèutic pel qual va
apostar des del principi l’Atlètic
deMadrid quan se li va presen-
tar ajudarà en un futur molts
nens. “I d’això es tracta, que
surtin d’aquí projectes per aju-
darmolts nens a tot elmón”, as-
senyala la directora d’ElCole de
Celia y Pepe.
Un altre projecte és el dels

mitjons solidaris Waves Socks,
dissenyats per nens d’entre 9 i
16 anys, i que ells mateixos ve-
nen, ocupant-se del magatzem,
de la botiga, de comprovar les
talles, de la venda...
“Ells demostren que poden

fer-ho, que són capaços de fer-
ho. Ensenya aunnen, estimula’l
i veuràs del que és capaç”, diu
Peinado.c

per classe, amb dos professors
(el tutor i un de suport) que ofe-
reixen el currículum escolar
adaptat, als que s’afegeixen un
terapeuta, un logopeda i un psi-
còleg. “Tots a una”, assenyalen
amb orgull Elisa Peinado, coor-
dinadora pedagògica del centre
i la psicòloga Sara Serrano.
Demà, Peinado participarà a

les III Jornades Neurocientífi-

ques i Educatives enfocades a
Malalties Neurològiques Infan-
tils i Trastorns del Llenguatge,
per explicar els projectes d’in-
novació educativa per a la mi-
llora de la comunicació, cen-
trats en l’ús de les tecnologies,
els símbols, els sons per possibi-
litar la comunicació i la millora
del llenguatge. “L’èxit és evi-

“Unamare entre
llàgrimes ens va dir
que a la fi havia pogut
sentir dir al seu fill
‘mama, t’estimo’”

Waves Socks
Sara Serrano
(esq), Susana
Lominchar
(centre) i Elisa
Peinado, amb
mitjons dis-
senyats a l’escola

Petits
Classe d’infantil,
on assisteixen
vuit alumnes,
atesos per dos
professors,
terapeuta i
logopeda

CELESTE LÓPEZ
Madrid

“Ens pregunten en moltes oca-
sions en què som diferents i jo
no sé què dir. Perquè el que fem
ja es fa en altres llocs”, diu Su-
sana Lominchar, directora d’El
Cole de Celia y Pepe. Però la re-
alitat és ben diferent. Aquesta
escola és molt diferent de qual-
sevol altre centred’educació es-
pecial, almenys a Espanya. És el
primer que uneix a les aules la
part educativa amb la clínica i
això és unadiferència abismal. I
si no, que ho preguntin als 33
nens d’entre 3 i 16 anys amb
trastorns neurològics i dife-
rents patologies i que tenen en
comú trastorns del llenguatge
que van cadadia a aquesta esco-
la i a les seves famílies. El però?
És un centre privat, que es fi-
nança amb el que aporten els
socis i empreses perquè és ex-

perimental i haurà d’esperar un
temps que l’administració pú-
blica contribueixi al finança-
ment d’uns mètodes innova-
dors, que comencen a donar
clarament els seus fruits, com
n’assenyalen els responsables.
Però, comencem pel principi.

El Cole de Celia y Pepe va néi-
xer el 2018, un any després de la
Fundación Querer, entitat pre-

sidida per Pilar García de la
Granja, una institució sense
ànim de lucre dedicada a l’edu-
cació, investigació, difusió i
conscienciació social relaciona-
des amb nens amb necessitats
educatives especials derivades
de les seves malalties neurolò-
giques.
I va néixer com sempre acos-

Untotalde33nens
vancadadiaaaquest
centred’educació
especial,dividitsen
classesdevuitalumnes
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TOTS SOLIDARIS
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"L’educació concertada fa una gran tasca" -
Regió7
Fa conferències sobre història de l’esport a Catalunya, ha exercit de mestre a La Salle Manresa i
arreu del país se l’ha conegut per la seva feina de sindicalista. Pertany a la USOC, sindicat poc
conegut per a moltes persones, però és el que té més implantació en l’ensenyament concertat.
Alguna cosa, o molta, hi té a veure el paper que hi ha jugat Joan Planas Pardo, que, des dels
arguments i la moderació, troben la complicitat majoritària del professorat. Fa poques setmanes,
9 anys després de la jubilació, la Generalitat li ha lliurat la Medalla al treball President Macià. Tot
i que ara hi dedica poques hores, encara dona un cop de mà al seu sindicat.

Potser han tardat massa a reconèixer la seva activitat en defensa dels drets a
l’ensenyament concertat.

No sé com va anar, però m’imagino que quan la USOC va veure la convocatòria dels premis al
treball President Macià van pensar que, per la meva trajectòria, era oportú proposar-me.

Ens consta que de mèrits no n’hi falten.

Soc dels que sempre he intentat sumar i no restar. És una actitud que, per desgràcia, no sempre
es dona. Mai he dit un no i he procurat no ser recargolat.

Concreti’ns alguna de les fites assolides.

L’any 1991 vaig treballar molt en el procés de recol·locació de docents quan moltes escoles
tancaven aules o tot el centre. Gràcies a un acord entre Generalitat, patronal i sindicats, vam
evitar que es perdessin molts llocs de treball . Vaig intervenir directament en la recol·locació de
118 mestres, que van poder continuar fent la seva feina. Un altre moment important va ser quan
es va aprovar la LOGSE, una llei que fixava que hi havia d’haver mestres especialistes. A la
USOC, de forma ràpida i àgil, vam promoure postgraus per formar i acreditar les especialitats de
música, anglès, educació física, educació especial... A Manresa, a la FUB, es van formar
mestres d’educació especial.

L’ensenyament concertat ha perdut visibilitat en relació amb l’escola pública.

L’educació concertada fa una gran tasca, tot i que soc conscient que, com en tot, hi ha escoles
bones, regulars i dolentes. Si desaparegués la concertada, perdríem una riquesa que tenim.

La convivència entre concertada i la pública és bona?

No ens hem d’enganyar, hi ha certes friccions. L’ensenyament necessita més recursos perquè
els temps i les necessitats són diferents d’èpoques passades. Quan jo vaig començar com a
professor tenia 40 o 50 alumnes per aula. Això ara és impossible. Ha baixat la ràtio i encara s’ha
de reduir més perquè la societat és més diversa i plural i l’escola és molt inclusiva. Els canvis
demogràfics fan que, en ocasions, hi hagi importants rotacions d’alumnes durant el mateix curs.
Uns marxen, d’altres arriben.

La seva relació amb la propietat, La Salle, ha estat fluida?
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En el meu cas no em puc queixar. Hi ha hagut una relació bona i fluida. He vetllat sempre
perquè es compleixin les lleis i també he procurat ajudar a la propietat. Un sindicalista no vol fer
tancar una escola, una empresa. Lluites per mantenir els llocs de treball i unes condicions
òptimes.

A La Salle, el 2006, va ser escollit primer president del comitè d’empresa. Van tardar molt a
crear-lo.

Va ser per una qüestió de formalitat legal, perquè no hi havia el nombre suficient de treballadors.

En aquests darrers mesos hi ha soroll en el sector de l’educació. L’espurna va ser
l’avançament d’una setmana del calendari escolar.

Tard o d’hora visualitzava que podia haver-hi aquest esclat. La covid ha marcat molt i la manera
de fer del conseller Cambray no és la més adequada.

Moltes queixes van directament adreçades al conseller.

Cal escoltar més, i els canvis s’han de fer després d’haver parlat amb tothom. Un dels problemes
del Departament és que es canvien les coses massa sovint. He vist molts plans d’estudis. Cada
partit fa el seu. També hi ha el problema de la distribució de les hores lectives, amb un nombre
semblant a tot Europa, però amb una distribució diferent. En fer el calendari s’ha de tenir en
compte la climatologia, les edats dels alumnes, el treball en equip del professorat. Donar la data
de començament de l’1 de setembre és aventurat perquè, per exemple, a l’ensenyament públic
les plantilles no queden configurades fins al setembre.

Hi ha centres concertats que han fet o estan fent el pas de cedir l’escola a la Generalitat.

Es detecta una baixada de natalitat i, a més a més, la concertada no rep tots els fons necessaris.
Els diners de l’administració cobreixen el 60 o el 70% del cost, i per arribar al 100% cada centre
s’ha d’espavilar. Una manera de no perjudicar, ni els alumnes ni els professors, és fer el traspàs
a la pública. A la llarga només quedaran les grans institucions, les grans escoles concertades,
de l’estil de La Salle, Vedruna, Escola Pia, Salesians, Maristes...

I la qualitat educativa entre l’escola pública i la concertada no és un tema de debat.

Jo crec que és molt similar. Hi ha centres bons i dolents a tot arreu. La concertada té més fàcil
formar bons equips pedagògics perquè la direcció pot triar els professors. Aquí s’hauria de fer
com a Finlàndia o Gran Bretanya, on les escoles, associacions de pares i ajuntaments tenen la
facultat de triar el professorat.

Una de les frases fetes gravades a l’àmbit escolar és que els mestres fan moltes vacances.

Els mestres no ens podem queixar ni de les vacances ni del sou, encara que evidentment
tothom voldria cobrar més. Però ha de quedar molt clar que els docents treballen molt més que
les hores que es veuen, quan es preparen els temes, quan es parla amb els pares, quan es parla
amb els alumnes. La majoria de mestres, a l’estiu, sobretot el juliol, fan cursos de reciclatge.

Hi ha un consens gran que fer de mestre també és dur.

M’he dedicat a prevenció i riscos laborals. He constatat que a les llars d’infants les educadores
peten de l’esquena; a primària, el principal problema és la veu, i a secundària es posa a prova la
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salut mental.

Des de fa uns quants anys el sindicalisme ha de conviure amb un evident descrèdit social.

A Espanya ja no hi ha hagut mai massa filiació, i els que n’estan, sovint es queixen que facilitem
informació a tothom. Hem de ser oberts i aconseguir que el professorat ens valori i ens voti.

En aquest país, d’ençà la recuperació de la democràcia hi ha dos grans sindicats.

Els petits treballem diferent que els dos grans. Estem menys pendents de les subvencions.

A la pública, a Catalunya guanya USTEC, i a la concertada, USOC, el seu sindicat.

Hi ha una història a les nostres espatlles. En el meu cas, quan vaig començar a Manresa, estava
tot per fer. Actualment, tenim el 80% de representativitat en l’ensenyament concertat a la
Catalunya Central.

A la USOC no se’l vincula a cap partit polític.

Si soc d’aquest sindicat és perquè una de les seves prioritats ha estat el treball en l’educació
concertada, pel seu pluralisme i per la seva independència, tant de partits polítics com de
patronal.

Som el tercer sindicat, a una distància enorme dels grans. Són els que surten als diaris, a les
teles.

Vostè ha viscut grans canvis en les maneres d’educar i també en la disciplina a les aules.

Tot ha canviat molt. L’ensenyament que vaig rebre a La Salle a la dècada dels 50 i principis dels
60 era tot memorístic. Vaig arribar a tenir una memòria fotogràfica, però les matemàtiques, per
exemple, les vaig entendre veritablement fent de professor.

Passen els anys i sempre es manté viu el debat sobre quins són els millors mètodes
d’ensenyar.

La memòria és bona, però només amb memòria no es va enlloc. Ara hi ha aules que treballen
amb robots, fan informàtica, interactuen. Tot el que està relacionat amb les noves tecnologies
s’ha de fer perquè són el present i el futur.

És dels que eliminarien filosofia del temari escolar?

Jo no ho faria. Hem de ser humans.

ELS 4 CANTONS

Tothom té el que es mereix?

No.

Millor qualitat i pitjor defecte.

Empatitzar i alentir el que no agrada.
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ELS 4 CANTONS

Tothom té el que es mereix?

No.

Millor qualitat i pitjor defecte.

Empatitzar i alentir el que no agrada.



Quina part del seu cos li agrada menys?

La panxa. M’he engreixat.

Quant és un bon sou?

El que permet viure dignament i tenir algun petit caprici.

Quin llibre li hauria agradat escriure?

El retorno de los brujos.

Una obra d’art.

Qualsevol del Gaudí.

En què és expert?

Darrerament en història de l’esport.

Què s’hauria d’inventar?

Un fàrmac per a malalties incurables.

Déu existeix?

La pregunta del milió. Voldria que sí.

Quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar?

Jesucrist, fruit de l’educació cristiana.

Un mite eròtic.

Julie Christie.

Acabi la frase. La vida és...

Una escola.

La gent, de natural, és bona, dolenta o regular?

Hi ha de tot.

Tres ingredients d’un paradís.

Pau interior, família i amics.

Un lema per a la seva vida.

La meva llibertat comença on acaba la teva.
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‘Orientació en Acció’ ajuda a milers 

d’estudiants en el seu futur laboral
Busca millorar l’assessorament acadèmic i professional dels 
joves lleidatans després de cursar els estudis post-obligatoris

Alumnes de FEDAC Lleida, 
l’Institut Manuel de 
Montsuar, Maria Rúbies i 
Torre de Queralt van visitar 
diverses companyies i rebre 
xerrades a estudiants per 
oferir-los orientació sobre 
el futur laboral davant l’alta 
taxa d’abandonament dels 
estudis post-obligatoris.

La taxa d’atur juvenil a Catalunya 

duplica la mitjana europea, se-

gons les dades publicades el 2021 

per l’Oficina Europea d’Estadísti-

ca (Eurostat) . La mitjana d’atur 
entre els joves de 15 a 24 anys a 

la Unió Europea és del 16,9% el 
2020, mentre a Catalunya és d’un 
34%. L’atur juvenil a Espanya pu-

ja fins al 38,3%, una dada molt 
per sobre de la mitjana europea i 

també lleugerament més elevada 
en comparació a Catalunya.

La Fundació Bertelsmann i Co-

mença Per Educar, a través de la 
iniciativa Orientació en Acció, aju-

den a milers d’estudiants de 4t 

de l’ESO a Madrid i Catalunya a 
millorar la seva orientació acadè-

mica i professional, a través de la 
participaciónen una sèrie d’acti-

vitats. La iniciativa s’emmarca en 
el projecte Xcelence-Escoles Que 
Inspiren, en el qual participen 
més de 120 centres educatius.

A Lleida, diversos centres edu-

catius van realitzar visites a dife-

rents empreses que treballen a la 

província. Així mateix, van rebre 
xerrades impartides per treballa-

dors de les companyies per orien-

tar-los de cara al mercat laboral.  
Entre les corporacions més desta-

cades que participen al programa 
es troben la consultora tecnològi-

ca IFR GROUP, l’Institut Municipal 
d’Ocupació (IMO) Salvador Seguí 
o el centre residencial JOVIAR.

Juan José Juárez, responsa-

ble del projecte d’orientació de 

la Fundació Bertelsmann, va as-

senyalar que “durant uns mesos 

posem el focus en l’orientació 

professional i que els alumnes 

tinguin accés a informació actua-

litzada sobre professions i perfils 
emergents, sectors amb alt po-

tencial, així com tenir experièn-

cies en contextos de treball real 

que puguin ajudar-los a projectar 

el seu futur amb més encert”.

CASA D’OFICIS A L’IMO

La Casa d’Oficis de l’IMO és 
una mesura de l’abandonament 

escolar prematur, ja que un dels 

seus objectius principals és el re-

torn al sistema educatiu. 
La característica que es des-

taca d’aquest programa de for-

mació-treball és que, durant sis 
primers mesos, l’alumne rep una 

beca del Servei d’Ocupació de Ca-

talunya i, per sis mesos més, té 
un contracte laboral de formació. 

Treballen quatre especialitats: 

pintura, soldadura, fusteria i  pa-

leta.  El projecte està adreçat a 
joves residents als barris Mario-

la, Centre Històric i Noguerola/

Portal de Magdalena, encara que 
excepcionalment es pot autorit-

zar la participació de persones no 
residents en aquests barris.

CARLA SALAZAR

@13brokenmirror s

Lleida

FOTO: Carla Salazar / Els alumnes de fusteria de la Casa d’Oficis de l’IMO fent un calaix

FOTO: C.S. / Alumnes de Maria Rúbies visiten l’IMO FOTO: C.S. / Mostren el taller de pintura als alumnes de l’INS Maria Rúbies
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Un miler d’alumnes de primer d’ESO
descobreixen Manresa a través del mòbil -
Regió7
L’activitat va ser organitzada per l’equip Lacenet, una associació de docents que des de fa més
de 20 anys proposa i organitza activitats telemàtiques per als centres educatius amb la finalitat
última de transmetre als alumnes com fer un bon ús de les noves tecnologies.

Ubicacions i reptes

En aquesta ocasió l’organització havia triat una vuitantena d’ubicacions a Manresa. Des de la
font del Neptú fins al Casino, el teatre Kursaal, l’antic escorxador i la casa Lluvià. D’entre
aquesta vuitantena de llocs, n’havien de cercar cinc. El punt de sortida de tots els grups,
formats cadascun per quatre alumnes, era l’entorn de la plaça de les Oques de Manresa.

El repte era arribar a la ubicació que els havia pertocat. La ruta els sortia indicada en un codi
QR i també en una aplicació de realitat augmentada. Un cop a lloc, havien de resoldre diverses
proves: contestar una pregunta de tipus Trivial, o bé resoldre desafiaments que podien tenir a
veure amb la natura, la literatura, fer una foto creativa i, fins i tot, entrevistar algú que passés
pel carrer. Tot això ho havien de publicar a Instagram amb l’etiqueta #mnrada22, on es poden
seguir les publicacions que s’hi han anat penjant.

Abans de sortir de ruta, cada grup s’havia de tirar una foto dels peus. I en finalitzar les proves,
una fotografia de les mans, on hi havien d’escriure o bé dibuixar els sentiments i les emocions
que els havia generat el repte. Amb totes aquestes fotos i els missatges se’n farà un muntatge.

El centre de control de la prova era a l’institut Lluís de Peguera. Des d’aquí els professors
podien fer un seguiment en temps real on era cada grup. El projecte es va iniciar al mateix
institut amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; la directora dels Serveis
Territorials d’Ensenyament, Gemma Boix; el cap d’estudis del Lluís de Peguera, Ignasi
Cebrian; i el president de l’equip Lacenet, Moisès Anguera. Van destacar la importància del
projecte en el context de renovació educativa.

Aquest mateix projecte, ideat per Lacenet i que es va posar en marxa a Manresa, s’ha exportat a
altres ciutats de Catalunya i de l’Estat, com Igualada, Barcelona, Vic, Terrassa, Alcoi i València.
Precisament demà, dimarts, se celebrarà el que s’anomena la Barcelonada22. I també
mantindrà el mateix format. Hi participaran més de 2.000 alumnes de 28 centres d’arreu de
Catalunya, també de les comarques centrals.
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9 alumnes de la demarcació de Lleida
arriben a la final del concurs literari Amic-
Ficcions
La catorzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha presentat ja el seu llistat de
finalistes. De les més de 1.780 històries publicades que es van pujar durant el termini del
concurs, el jurat, format per persones vinculades al món literari i de l'educació, ha seleccionat 8
relats de 9 joves de la demarcació de Lleida. En total, s'han seleccionat 200 grups finalistes:
121 de Catalunya i Catalunya del Nord (181 joves), 41 del País Valencià (64 nois i noies), 33 de
les Illes Balears (53 alumnes), 5 grups d'Aragó (11 alumnes). 

 

 NOU NÚMERO DE WHATSAPP: T'enviem les notícies més importants de Lleida al
WhatsApp totalment gratis. Punxa aquí!

 

El concurs literari juvenil AMIC-Ficcions, l'aventura de crear històries, va tancar la tretzena
edició el passat 29 de març amb una participació de 4.493 alumnes registrats de 284
centres educatius diferents. Aquests joves, d'entre 14 i 18 anys, provenen de Catalunya
(3.102), País Valencià (793), les Illes Balears (463), Aragó (110) i Catalunya del Nord (25).

 

 

Aquesta activitat de foment de l'escriptura i la lectura en català entre els joves a través de la
xarxa torna a comptar amb el suport de la Fundació Carulla, Editorial Barcino i la Secretaria de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Per tal de cobrir tot el territori, el concurs
AMIC-Ficcions ha organitzat cinc actes de lliuraments de premis a Menorca, Eivissa,
Mallorca i València, les dates dels quals s'anunciaran pròximament. I, finalment, se
celebrarà la gran final a Barcelona el dijous 26 de maig al CaixaForum Barcelona que es troba a
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 de Barcelona.

 

Els premis de l'edició d'enguany són: iPhone, PlayStation, iPad, Smartphone i auriculars
sense fils. També es premiaran als professors més motivadors dels diferents territoris que
més alumnes hagin presentat al concurs i, entre els quals, més relats hagin arribat a la final.
Entre els premis al professorat per províncies i illes sortirà el Premi al Professor més motivador
de cada territori, el qual estarà guardonat amb una estada per a dues persones de dos dies amb
sopar o esmorzar inclòs.
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Organitza AMIC, compromís amb l'educació

L'AMIC, Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, representa a més de quatre-centes
setanta publicacions en paper i digitals fortament arrelades arreu del nostre àmbit
territorial, que conjuntament arriben a una tirada en premsa escrita en paper d'1.200.000
exemplars, mentre que en digital superen els 14.000.000 d'usuaris únics mensuals.

L'Associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta iniciativa a la xarxa que compta amb un
gran èxit de participació dels joves i que té la voluntat de promoure la creació literària, perquè
forma part del seu compromís amb l'educació, la joventut i la creació.
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REDACCIÓ 
RODA DE BERÀ 

Una vintena d’alumnes de tercer 
curs d’ESO de l’Institut Roda de 
Berà van lliurar aquesta setmana 
a l’alcalde Pere Virgili i a Rosana 
Dorantes, regidora d’Ensenya-
ment, el decàleg per a combatre el 
canvi climàtic. Amb la seva pro-

fessora Xiana Laviana, els i les jo-
ves van redactar aquest conjunt 
de normes amb vuit temàtiques 
d’accions per lluitar contra el 
canvi climàtic.  

L’alumnat va arribat a la plaça 
de l’Ajuntament amb pancartes 
amb diferents consignes: «A les 
generacions futures, perdoneu-
nos perquè sí sabíem el que 

fèiem», «conscients a casa», «Ro-
da verda» o «Ni un grau més, ni 
una espècie menys». Un per un 
van anarllegint cadascuna de les 
normes sobre els diferents eixos 
temàtics. Quant a la mobilitat de-
manen deixar el cotxe a casa i 
aportar per una mobilitat més 
ecològica a través de la bicicleta, 
el patinet, i per això demanen 
que es creïn més carrils bici i 
apostar pel transport públic.  

Pel que fa a l’energia el jovent 
assegura que és moment de fer 
«el pas cap a les energies renova-
bles en tots els aspectes» i que els 
governs fomentin l’autoconsum. 
També que el consistori canviï la 
lluminària pública per bombetes 
de baix consum, una transició 
que l’equip de Govern ja va ini-

ciar fa temps a tot el municipi 
amb el pla de renovació de l’en-
llumenat públic.  

Respecte al consum, el decàleg 
critica l’obsolescència programa-
da i demana que es doni més vida 
als productes, amb mercats de se-
gona mà i més conscienciació 
ciutadana.  

Els i les alumnes de l’Institut 
també apel·len a la consciencia 
de les famílies per estalviar ener-
gia i aigua a casa, i que els go-
verns premiïn el bon ús de l’elec-
tricitat i de l’aigua.  

Quant als residus, el decàleg 
subscriu que cal generar els mí-
nims, incentivant les empreses 
que generin pocs residus i posar en 
marxa campanyes que fomentin 
la compra d’aliments a granel 

sense envasos. Pel que fa a l’ali-
mentació el jovent també dema-
na campanyes per reduir el con-
sum de carn, que es fomenti la 
ramaderia extensiva i que s’in-
centivi el comerç de proximitat.  

El setè punt fa referència a 
l’educació, amb el qual es dema-
na fomentar la renaturalització 
dels patis fomentant els horts es-
colars ecològics a totes les esco-
les i instituts. També volen que 
es facin més xerrades i projectes 
als centres educatius per cons-
cienciar sobre el canvi climàtic.  

Finalment, l’alumnat vol que es 
renaturalitzin les platges, no ne-
tejant les fulles de posidònia de 
les platges, prohibint ancorar a 
les zones protegides i retirant les 
espècies invasores. 

Roda de Berà

Alumnes de l’Institut lliuren 
a l’alcalde un decàleg per 
combatre el canvi climàtic

Este es el aspecto actual que ofrece la estación. Las máquinas 
retomarán los trabajos este lunes.  FOTO: ALBA MARIÉ

F. JOAN 
CAMBRILS 

Los trabajos se completarán 
la próxima semana, una vez 
haya abandonado el 
espacio en el que vive 

El Ayuntamiento de Cambrils 
espera derribar por completo el 
edificio de la antigua estación 
de tren la próxima semana. Las 
obras se retomarán el lunes, 
continuando con la programa-
ción prevista por los técnicos, 
aunque están supeditadas tam-
bién a que la persona que vive 
en una de las dependencias 
anexas desde hace tres años 
abandone el recinto. La demo-
lición se había iniciado por el 

otro lateral del espacio que ocu-
pa esta persona, que ayer había 
empezado a retirar sus perte-
nencias. 

La actuación prevé el derribo 
total del edificio de la estación 
de ferrocarril, que data de 
1865, así como de sus construc-
ciones auxiliares (almacenes, 
muros, cubierto de planchas, sa-
las de máquinas,..), andenes del 
exterior y casetas existentes pa-
ra abrir la avenida hacia el mar, 
como preveía el POUM aproba-
do en 2005. 

Los trabajos se adjudicaron a 
través de un contrato menor a 
la empresa Excavaciones Cofran 
95 SL, que presentó la mejor de 
las tres ofertas solicitadas por 
un importe de 42.000 euros 
(IVA incluido).

La demolición de la 
estación, pendiente 
de un okupa

Cambrils

FRANCESC JOAN 
SALOU 

El Ayuntamiento de Salou tiene 
abierto, hasta el próximo 9 de 
mayo, un proceso de participa-
ción ciudadana sobre el Eix Ci-
víc. La iniciativa pretende que se 
tengan en cuenta las propuestas 
que puedan surgir de los sa-
louenses en la tramitación del 
planeamiento y gestión de este 
gran proyecto urbanístico previs-
to en el tramo central de la línea 
ferroviaria que atravesaba la ciu-
dad, ahora en desuso y que en 

breve será desmantelada por par-
te de Adif. 

El ámbito territorial del proce-
so se ciñe a Salou y los llamados 
a participar son las personas y 
entidades de los barrios afecta-
dos directamente por el espacio 
del Eix Cívic. También pueden 
hacerlo actores sensoriales vin-
culados a ámbitos afectados y, en 
último término, la ciudadanía, en 
general. 

El Ayuntamiento de Salou rea-
lizará este próximo jueves, 28 de 
abril, a las 19 horas en la Sala 
Europa del TAS, una sesión infor-

mativa abierta a la ciudadanía 
sobre la propuesta de modifica-
ción puntual del POUM de Salou 
referente a esta cuestión en con-
creto. 

En dicha sesión los técnicos 
municipales expondrán la pro-
puesta de modificación y tam-
bién el calendario previsto sobre 
las actuaciones que deben llevar-
se a cabo en el Eix Civíc. 

Las personas interesadas en 
asistir a esta reunión o en reali-
zar aportanciones deben hacerlo 
a través de la plataforma: 
https://participa.salou.cat

Abierta la participación 
ciudadana sobre el Eix Cívic

Salou

El cruce de la antigua vía con el Barranc de Barenys forma parte del futuro Eix Civíc. FOTO: ALBA MARINÉ

Pueden realizarse aportaciones hasta el 9 de mayo. El jueves 28 de 
abril se realizará una reunión informativa sobre este gran proyecto

Costa
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Joves voluntaris ajuden alumnes d’ESO a
aconseguir l’èxit en els estudis i en la seva
vida personal - La Manyana
ASPID és l’adjudicatària del projecte de mentoria socioeducativa, anomenat Tàndem, que es
coordina des del Pla Educatiu d’Entorn de Lleida, fruit d’un conveni de col·laboració entre la
Paeria i el Departament d’Educació de la Generalitat.

Aquest projecte té per objectiu afavorir l’èxit educatiu i personal de joves de primer a quart de
l’ESO de la ciutat que es troben en situació de desorientació educativa i en risc d’exclusió
social, i sovint amb sentiments de frustració i desmotivació. 

La directora de l’Àrea d’infància, joves i família d’ASPID, Maite López, va apuntar que “la prova
pilot aplega 12 joves de la ciutat de Lleida de diferents perfils que estudien l’ESO en sis instituts
públics, que ha seleccionat el Departament d’Educació”. ASPID disposa d’un grup de mentors
que han rebut una formació inicial i que al llarg de la mentoria rebran suport, formació i
assessorament en mentoria socioeducativa. L’entitat fa el seguiment del Pla individualitzat de
mentoria.

“Els mentors són bàsicament alumnes d’educació social, treball social i integració social tot i que
el projecte s’adreça a qualsevol jove de 18 a 35 anys que tingui ganes de realitzar un mentoria
un dia a la setmana durant 2 hores aproximadament. Aquest acompanyament es realitza una
tarda a la setmana des del març fins al mes de juny”, va dir Maite López. 

Els voluntaris ajuden aquests joves i els orienten en el procés de desenvolupament
psicoemocional, social, acadèmic i conductual i es converteixen en un referent positiu per al jove
mitjançant una relació de confiança i de suport emocional. La persona mentora es converteix en
transmissora de valors i d’una moral importants, que causen un impacte efectiu i positiu en el
mentorat.

A més, afavoreix la reducció de l’abandonament escolar, millora els resultats acadèmics i
l’actitud a l’aula, facilita l’accés a oportunitats i nous recursos i fa augmentar les expectatives
ocupacionals. També es promou la participació i la implicació de les famílies en l’educació dels
seus fills i filles i s’afavoreix la integració social de l’alumnat i de les seves famílies i la millora de
la cohesió social. Alumne i voluntari comparteixen també activitats de lleure.
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Así era la escuela anterior a la Logse, que
dejaba fuera a muchos alumnos: los
orígenes del conflicto educativo |
Educación | EL PAÍS
La reforma educativa, que sustituirá el modelo enciclopédico actual por uno basado en aplicar
los conocimientos, cubre sus últimas paradas antes de empezar a aplicarse el curso que viene.
Echará a andar entre las críticas de un sector de la sociedad, que con frecuencia van
acompañadas de menciones a la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (Logse), la
norma que redefinió la enseñanza en España hace 32 años y fue, para los partidos de derecha y
un buen número de profesores y ciudadanos de orientaciones políticas diversas, la madre de
todos los problemas de la educación del país. Sus detractores acusan a aquella reforma, que
muchos vinculan con la actual, de basarse en una pedagogía alejada de la realidad de las
aulas, de vaciar las materias de contenidos, minar la autoridad de los docentes y la capacidad
de esfuerzo de los alumnos, y bajar el nivel. Los datos, sin embargo, no apuntan en tal dirección,
sino más bien hacia lo contrario, advierte Juan Manuel Moreno, profesor de Didáctica y
Organización Escolar de la UNED, como en el caso de los resultados del Programa para la
valoración internacional de competencias de adultos, un estudio de la OCDE. Y las críticas
olvidan, en todo caso, que la escuela anterior a la Logse estaba pensada y funcionaba solo para
una parte del alumnado.

La Logse, elaborada por los socialistas, amplió la edad de escolarización obligatoria hasta los
16 años. Cuando se aprobó, en 1990, solo el 51% de la población escolar de esa edad tenía la
formación equivalente a lo que hoy es el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), contabilizando a los que terminaban segundo de BUP o la FP de primer
grado, señala Miguel Soler, uno de los autores del nuevo currículo educativo y secretario
autonómico de Educación de la Generalitat valenciana. En 2020, impulsada por la flexibilización
en la evaluación aprobada con motivo de la pandemia, la tasa de graduados en ESO alcanzó el
84%, tras subir cinco puntos respecto al año anterior.
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sesgo de clase, afirma Enrique Roca, que fue profesor, director de instituto y presidente del
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suponiendo un importante avance en la universalización, siguió siendo una escuela muy
selectiva. “La educación”, escribía en 2007 el profesor de Sociología Blas Cabrera en un artículo
que analizaba la ley de educación aprobada durante el franquismo, LGE, y la Logse, era
percibida en la filosofía que inspiró la primera “como el canal fundamental a través del cual se
desarrollan los procesos necesarios para que cada cual vaya a su sitio”.

La Logse pretendió cambiar radicalmente la situación, pero su éxito fue relativo. El abandono
escolar temprano (jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni tienen al menos un título
postobligatorio como el Bachillerato o una FP de grado medio) se redujo 12 puntos desde 1992
al año 2000 (del 41,1% al 29,1%), pero con el inicio de siglo el indicador se estancó y no volvió
a bajar hasta la década pasada (en 2021 alcanzó el mínimo histórico del 13,1%). Los propios
impulsores de la ley admitieron que su implantación, que coincidió con la crisis económica de
principios de los años noventa, no fue acompañada del apoyo presupuestario necesario. A ello
se sumó que el Gobierno socialista que la había diseñado y empezado a aplicar fue remplazado
por otro del PP que tenía poco entusiasmo por ella. Y que buena parte de los profesores,
elemento clave en cualquier reforma educativa, afrontaron el cambio, que les exigía un mayor
esfuerzo y les asignaba nuevas responsabilidades, sobre todo en secundaria, con pocos
recursos, escasa formación específica y dosis altas de escepticismo.

El principal autor de la Logse, Álvaro Marchesi, publicó en 2007 un estudio titulado Las
emociones y valores del profesorado en el que preguntaba a una muestra de 1.791 docentes si
volverían a la estructura organizativa escolar de los años setenta y ochenta, es decir antes de
que se aprobara su ley. El 59% respondía que sí, y el porcentaje era superior, 63%, en el caso
de los docentes de los centros públicos. En aquella década, el sistema educativo público había
dado un nuevo paso en su universalización al acoger a un elevado número de alumnado
inmigrante en pocos años. Los estudiantes extranjeros habían pasado de representar el 1,6% en
el año 2000 al 11,9% siete años después en la escuela pública. La privada (concertada incluida)
partió del mismo porcentaje a principios de siglo, pero solo lo aumentó la mitad en el mismo
periodo, hasta el 5,6%.

Alumnos del instituto de San Martín de la Vega, en Madrid, el 28 de septiembre de
1995, primer día del curso.Claudio Alvarez

Seguir aprendiendo

La catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación Elena Martín, coautora del nuevo
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modelo de enseñanza, cree que en el hecho de que tanto la Logse como la actual reforma
educativa tengan entre sus críticos a reconocidos intelectuales se debe, en parte, a que para
ellos la escuela previa a la reforma de los años noventa funcionó; “realmente les hizo más
competentes”. Pero con muchos otros, prosigue Martín, especialmente de clases humildes,
aquel sistema de enseñanza enciclopédico y selectivo no funcionó y fueron expulsados del
sistema educativo. “Para alcanzar una cultura amplia, lo primero que debe tener uno son ganas
de seguir aprendiendo, como la gente que sale esponjada de la escuela. Pero hay otros que
salen encogidos y a los que es muy difícil hablarles de aprendizaje a lo largo de la vida, algo
imprescindible en la sociedad actual, en parte porque la propia escuela ha hecho que piensen
que no saben aprender”.

El escritor y docente retirado Gregorio Luri no piensa que la crítica hacia la actual reforma
educativa esté relacionada con la nostalgia. “No creo que se eche de menos un tipo de escuela,
y no creo que haya un frente reaccionario entre los docentes. Al menos, yo no conozco a
ninguno y hablo con muchos. Lo que hay es otra cosa. Una sensación muy profunda de
desconcierto”, afirma. “De qué me sirve”, añade, “que tengamos una población escolarizada
hasta los 16 años si el 25% termina su educación obligatoria sin ser capaz de entender un texto
mínimamente complejo”. En el Informe PISA de 2018, el porcentaje de alumnos españoles por
debajo del nivel básico de competencia lectora se sitúa en el 23,2% (en la OCDE dicha
proporción se sitúa en el 22,7% y en la UE, en el 21,6%).

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

Contenido exclusivo para suscriptores
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 esencia pura

Te queda algún proyec-

to o idea para poner en 

marcha o realizar 

Soy un emprendedor em-
pedernido y un organiza-
dor nato, amante de la 
innovación que, además, 
me gusta escribir. Aun-
que por razones de mi 
desempeño docente uni-
versitario, algo escribí, es 
cierto que en las etapas 
más ejecutivas resulta 
muy difícil encontrar el 
momento para hacerlo. 
Tengo sobre la mesa va-
rios proyectos de libros, 
pero hoy por hoy, el pro-
yecto a realizar que más 
me ilusiona junto con las 
personas que confor-
man el Consejo de Admi-
nistración del Deportivo, 
es llevar cuanto antes, al 
primer equipo, a la máxi-
ma categoría del fútbol 
español. Al igual que al 
resto de los equipos (fe-
menino, fabril, juveniles, 
etc.), al mismo tiempo, 
que transformamos la 
organización y estructu-
ra del club para asegurar 
el futuro del Depor.

“Soy un 
emprendedor 
empedernido  y 
un organizador 
nato”

eduardo Blanco
presidente de agaxede

de Rendimiento y el Deporte 
para Todos. 

Me has comentado que en 

muchas ocasiones te han pre-

guntado qué es eso del De-

porte para Todos

Me he pasado toda la vida 
realizando una labor pedagó-

“La asignatura 
pendiente es la 
Educación Física”

Entrevista
s.B. A coruñA

Eduardo Blanco Pereira es toda 
una autoridad en el mundo del 
deporte, reconocido a  nivel 
nacional como internacional, 
tanto en la vertiente de docen-
te como gestor. Él consiguió 
poner A Coruña en el mapa 
organizando actividades en su 
etapa de concejal, quer sirvió 
para que su modelo de deporte 
fuese exportado a por muchas 
otras instituciones de nuestro 
país. Hoy, con la pausa que da 
la experiencia adquirida, ha-
blamos de pasado, presente y 
futuro.

Empecemos por que nos digas 

qué entiendes por deporte 

Imaginémonos varios esce-
narios de un mismo deporte 
como es el fútbol. Por ejemplo, 
un partido durante el recreo en 
el patio de un colegio, un parti-
do de amigos que han alquila-
do una instalación, un partido 
de competición federada o un 
partido del Depor. Todo esto 
es fútbol, pero es diferente en 
cuanto a su naturaleza, organi-
zación y finalidad.
En su origen el deporte se re-
fería exclusivamente a una 
práctica de actividad física 
específica reconocida como 
modalidad, de carácter com-
petitivo y reglamentado, en el 
marco de una organización pi-
ramidal que subsiste, en cuyo 
vértice se encuentra el Comité 
Olímpico Internacional donde 
las federaciones internaciona-
les se integran, y estas a su vez 
se sustentan en las respecti-
vas federaciones nacionales 
y, en España, también en las 
federaciones autonómicas. En 
su evolución, el deporte com-
prende mucho más de lo que 
representan las federaciones, 
que puede sintetizarse en las 
dos grandes manifestaciones 
simbolizadas por el Deporte 

gica, y como estamos en una 
entrevista de espacio limitado, 
de manera sintética diré que 
el Deporte de Rendimiento es 
aquel dónde las personas de-
ben adaptarse a unas normas 
y reglamento de competición. 
Por el contrario, Deporte para 
Todos es cuando el deporte, 
es el que se tiene que adaptar 
a la capacidad y condiciones 
de las personas. La política de-
portiva iniciada por el gobierno 
del alcalde Paco Vázquez en 
los años 80, se basó en hacer 
compatible ambas manifes-
taciones, pero obviar que el 
objetivo prioritario era que na-
die quedase sin acceder a la 
práctica física y deportiva, por 
capacidad económica o cual-
quier otro obstáculo.

¿Qué análisis haces de la si-

tuación de la gestión depor-

tiva desde las instituciones 

públicas? 

El Estado, las Comunidades 
Autónomas y las Entidades 
Locales tienen asignadas 
competencias en materia de-
portiva y una respuesta con ri-
gor me llevaría más tiempo del 
que disponemos. Sin embar-
go, puedo señalar que, en los 
programas electorales de los 
diferentes partidos políticos, 
el deporte tiene un tratamiento 
populista y de escasa seriedad 
cuando no brilla por su ausen-
cia, lo que provoca que la ges-
tión pública del deporte no se 
realice de manera profesional 
y eficiente.

Algunas instituciones públi-

cas, como ayuntamientos, 

siguen utilizando el mismo 

modelo de oferta de escuelas 

deportivas desde hace años. 

¿No es un error?

Las escuelas deportivas mu-
nicipales entendidas en su 
concepción más tradicional 
fueron un modelo que cumplió 
su finalidad en los años 80, 
que consistía en ofertar una 

actividad física y deportiva de 
carácter educativo, social y 
ciudadano, además de promo-
ver la construcción de instala-
ciones deportivas accesibles 
para cualquier colectivo ciu-
dadano. Si bien debe indicarse 
que muchos clubes y entida-
des deportivas contribuyeron a 
este propósito, especialmente 
cuando se formaba una alian-
za deportiva municipio-tejido 
asociativo. El sistema depor-
tivo ha evolucionado, y las es-
cuelas deportivas municipales 
actualmente tienen que ges-

El presidente de 
Agaxede, Eduardo 
Blanco, visitó 
recientemente las 
instalaciones de 
nuestro periódico 
para explicar las 
líneas maestras 
del contrato de 
patrocinio para el 
próximo bienio  | 
PEDRO PuIg

tionarse en el marco de una 
colaboración público-privada 
con los clubes y entidades de-
portivas y, en su caso, con las 
empresas especializadas del 
sector. La tendencia se orienta 
a que cuando el sector privado, 
sea asociativo o empresarial, 
no atienda la diversa demanda 
deportiva en su ámbito territo-
rial, sea el ayuntamiento quien 
intervenga y gestione.  

Por qué el deporte sigue sien-

do una asignatura pendiente, 

a la que los políticos no le dan 
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es llevar cuanto antes, al 
primer equipo, a la máxi-
ma categoría del fútbol 
español. Al igual que al 
resto de los equipos (fe-
menino, fabril, juveniles, 
etc.), al mismo tiempo, 
que transformamos la 
organización y estructu-
ra del club para asegurar 
el futuro del Depor.

“Soy un 
emprendedor 
empedernido  y 
un organizador 
nato”

eduardo Blanco
presidente de agaxede

de Rendimiento y el Deporte 
para Todos. 

Me has comentado que en 

muchas ocasiones te han pre-

guntado qué es eso del De-

porte para Todos

Me he pasado toda la vida 
realizando una labor pedagó-

“La asignatura 
pendiente es la 
Educación Física”

Entrevista
s.B. A coruñA

Eduardo Blanco Pereira es toda 
una autoridad en el mundo del 
deporte, reconocido a  nivel 
nacional como internacional, 
tanto en la vertiente de docen-
te como gestor. Él consiguió 
poner A Coruña en el mapa 
organizando actividades en su 
etapa de concejal, quer sirvió 
para que su modelo de deporte 
fuese exportado a por muchas 
otras instituciones de nuestro 
país. Hoy, con la pausa que da 
la experiencia adquirida, ha-
blamos de pasado, presente y 
futuro.

Empecemos por que nos digas 

qué entiendes por deporte 

Imaginémonos varios esce-
narios de un mismo deporte 
como es el fútbol. Por ejemplo, 
un partido durante el recreo en 
el patio de un colegio, un parti-
do de amigos que han alquila-
do una instalación, un partido 
de competición federada o un 
partido del Depor. Todo esto 
es fútbol, pero es diferente en 
cuanto a su naturaleza, organi-
zación y finalidad.
En su origen el deporte se re-
fería exclusivamente a una 
práctica de actividad física 
específica reconocida como 
modalidad, de carácter com-
petitivo y reglamentado, en el 
marco de una organización pi-
ramidal que subsiste, en cuyo 
vértice se encuentra el Comité 
Olímpico Internacional donde 
las federaciones internaciona-
les se integran, y estas a su vez 
se sustentan en las respecti-
vas federaciones nacionales 
y, en España, también en las 
federaciones autonómicas. En 
su evolución, el deporte com-
prende mucho más de lo que 
representan las federaciones, 
que puede sintetizarse en las 
dos grandes manifestaciones 
simbolizadas por el Deporte 

gica, y como estamos en una 
entrevista de espacio limitado, 
de manera sintética diré que 
el Deporte de Rendimiento es 
aquel dónde las personas de-
ben adaptarse a unas normas 
y reglamento de competición. 
Por el contrario, Deporte para 
Todos es cuando el deporte, 
es el que se tiene que adaptar 
a la capacidad y condiciones 
de las personas. La política de-
portiva iniciada por el gobierno 
del alcalde Paco Vázquez en 
los años 80, se basó en hacer 
compatible ambas manifes-
taciones, pero obviar que el 
objetivo prioritario era que na-
die quedase sin acceder a la 
práctica física y deportiva, por 
capacidad económica o cual-
quier otro obstáculo.

¿Qué análisis haces de la si-

tuación de la gestión depor-

tiva desde las instituciones 

públicas? 

El Estado, las Comunidades 
Autónomas y las Entidades 
Locales tienen asignadas 
competencias en materia de-
portiva y una respuesta con ri-
gor me llevaría más tiempo del 
que disponemos. Sin embar-
go, puedo señalar que, en los 
programas electorales de los 
diferentes partidos políticos, 
el deporte tiene un tratamiento 
populista y de escasa seriedad 
cuando no brilla por su ausen-
cia, lo que provoca que la ges-
tión pública del deporte no se 
realice de manera profesional 
y eficiente.

Algunas instituciones públi-

cas, como ayuntamientos, 

siguen utilizando el mismo 

modelo de oferta de escuelas 

deportivas desde hace años. 

¿No es un error?

Las escuelas deportivas mu-
nicipales entendidas en su 
concepción más tradicional 
fueron un modelo que cumplió 
su finalidad en los años 80, 
que consistía en ofertar una 

actividad física y deportiva de 
carácter educativo, social y 
ciudadano, además de promo-
ver la construcción de instala-
ciones deportivas accesibles 
para cualquier colectivo ciu-
dadano. Si bien debe indicarse 
que muchos clubes y entida-
des deportivas contribuyeron a 
este propósito, especialmente 
cuando se formaba una alian-
za deportiva municipio-tejido 
asociativo. El sistema depor-
tivo ha evolucionado, y las es-
cuelas deportivas municipales 
actualmente tienen que ges-

El presidente de 
Agaxede, Eduardo 
Blanco, visitó 
recientemente las 
instalaciones de 
nuestro periódico 
para explicar las 
líneas maestras 
del contrato de 
patrocinio para el 
próximo bienio  | 
PEDRO PuIg

tionarse en el marco de una 
colaboración público-privada 
con los clubes y entidades de-
portivas y, en su caso, con las 
empresas especializadas del 
sector. La tendencia se orienta 
a que cuando el sector privado, 
sea asociativo o empresarial, 
no atienda la diversa demanda 
deportiva en su ámbito territo-
rial, sea el ayuntamiento quien 
intervenga y gestione.  

Por qué el deporte sigue sien-

do una asignatura pendiente, 

a la que los políticos no le dan 
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El caso más 
alarmante es que 
los ayuntamientos 
convocan plazas 
de técnico 
deportivo municipal 
ninguneando la 
titulación de grado 
de Ciencias de la 
Actividad Física y 
Deporte

En su evolución, el 
deporte comprende 
mucho más de lo 
que representan las 
federaciones, 
simbolizado en dos 
manifestaciones, 
el Deporte de 
Rendimiento y el 
Deporte para 
Todos

la importancia que tiene...

Primero, diré que la asignatura 
pendiente por excelencia es la 
Educación Física cuyo trata-
miento y carga horaria dentro 
del sistema educativo, impide 
cumplir con el objetivo de que, 
desde las edades más tem-
pranas, el alumnado comience 
a interiorizar el ejercicio físico 
como un hábito higiénico de 
especial importancia. 
El deporte escolar también 
contribuye a este objetivo y, 
verdaderamente, tampoco se 
ha organizado con seriedad y 

¿cómo se gestiona para atender 

tantos frentes?

Si haces algo, lo primero es que 
debe apasionarte. Si diversificas 
tu esfuerzo en diferentes frentes, 
sin duda, debes realizar una buena 
gestión del recurso más impor-
tante y escaso que es el tiempo. 
Y el amplio currículo que poseo se 
debe a que tengo muchos años de-
dicados con intensidad al deporte.  

Si tuvieras la oportunidad de vol-

ver atrás, ¿tendría dudas de vol-

ver a hacer lo mismo o cambiaría 

algo?

Siempre hice lo que me apasionó, 
por tanto, lo que cambiaría son los 
errores cometidos. En este senti-
do, las personas que vivimos con 
intensidad nuestra tarea profesio-
nal, olvidamos con frecuencia que 
nuestras familias también nos ne-
cesitan, y después es tarde para 
remediarlo. Si tuviese una segunda 
ocasión, tengo claro que este error 
no volvería a repetirlo, aunque por 
desgracia no existen estas segun-
das oportunidades. 

¿Te has puesto fecha de caduci-

dad para seguir al frente de al-

gunas entidades como Agaxede, 

entre otras? 

Recientemente hemos tenido 
asamblea anual en Santiago y he 
manifestado que en 2024 se con-
vocarán las elecciones, a las que 
ya no me presentaré. Creo que 
la entidad ha logrado un nivel de 
madurez que hace que yo no sea 
imprescindible y mi deseo es que 
alguna persona se ponga al timón, 
con la misma ilusión y compromi-
so que yo tuve. 

Entre otras entidades formas par-

te del Consejo de Administración 

del Deportivo. Ahí se mira con 

lupa y se sobredimensiona ab-

solutamente todo. Dejáis en ma-

nos de los profesionales la parte 

técnica, ¿desgasta más el fútbol 

que el resto de otras disciplinas 

deportivas? 
La dirección y gestión del deporte 
profesional, en especial del fútbol, 
está más expuesta a los efectos 
mediáticos y a las percepciones 
emocionales de la afición, lo que 
supone un desgaste importante 
si no se obtienen los resultados 
deportivos esperados. Soy cons-
ciente que me he incorporado a un 
reto complejo como es el Depor y 
algunas personas me lo advirtie-
ron, pero es un proyecto que me 
ilusiona al que aportaré todo mi 
conocimiento, esfuerzo y compro-
miso. Hasta el presente, todavía no 
conocí trance que me echara para 
atrás. l

con los recursos económicos que 
requiere para que llegue de forma 
sistemática a la generalidad del 
estudiantado.  
Los dirigentes políticos deben en-
tender de una vez por todas, que 
no hay mejor medicamento que, 
además, supone una reducción 
del gasto sanitario, que la activi-
dad física y el deporte contra las 
enfermedades del sedentarismo, 
especialmente el sobrepeso y 
la obesidad, con un crecimiento 
alarmante. 

Desde Agaxede se dignificó y po-

tenció la labor e imagen de las 

personas que realizan un des-

empeño de dirección y gestión 

deportiva ¿qué retos se propone 

a día de hoy la asociación?

Nació con una vocación de servi-
cio para proporcionar información, 
formación y asistencia en materia 
de dirección y gestión deportiva, a 
todas las personas que lo requie-
ran. Además, a través de su sec-
ción deportiva, Agaxede mantiene 
la bandera del Deporte para Todos 
(deporte social y ciudadano) me-
diante la organización, entre otras 
actividades, de la Carrera Alterna-
tiva, una actividad única y singular 
en España. Por cierto, esta activi-
dad celebrará 27 años de existen-
cia el próximo 15 de mayo, bajo 
el lema “Deporte sin Violencia” y 
quién quiera conocernos mejor, 
puede visitar la web www.agaxe-
de.org 

Por cierto, ¿Hay intrusismo en la 

gestión deportiva? Es decir, gente 

que trabaja en instituciones pú-

blicas sin estar acreditada para 

ello… 

Todavía no existe una regulación 
de las profesiones del deporte en 
el ámbito estatal y ello afecta al 
desempeño de la dirección y ges-
tión deportiva. El caso más alar-
mante es que los ayuntamientos 
convocan plazas de técnico de-
portivo municipal ninguneando la 
titulación de grado universitario 
de Ciencias de la Actividad Física 
y Deporte. Cierto es que las per-
sonas graduadas en esta área de 
conocimiento, por los vacíos que 
tienen los planes de estudio, ne-
cesitan una formación posterior 
según el ámbito de que se trate. A 
título de referencia, no es lo mismo 
ser director deportivo de un servi-
cio municipal de deportes que de 
una federación deportiva.

Vamos a un plano más personal. 

Si nos fijamos y miramos tú currí-
culo es impresionante, así como 

los distintos cometidos en los 

que estás involucrado. De verdad, 
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OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
Pregunta. – ¿Qué nivel de inglés tie-
nen los alumnos españoles?  

Respuesta.– No es posible saberlo 
porque no se mide. La CE hizo una 
prueba en 2012 donde España que-
daba en la cola, pero no la ha vuelto 
a realizar. Ninguna autonomía exa-
mina a sus alumnos salvo Madrid, 
que lo hace sólo con los escolariza-
dos en centros bilingües: los resulta-
dos demuestran que esta enseñanza 
ha tenido mucho impacto en la com-
petencia lingüística y que los estu-
diantes tienen mejor nivel que en 
otros países. Inicialmente la meta era 
alcanzar un B1 al terminar 6º de Pri-
maria y un B2 al final de 4º de la 
ESO, aunque hace unos años la Con-
sejería rebajó esos objetivos a un A2-
B1 al finalizar Primaria y un B1-B2 al 
terminar la ESO.  

P.– ¿Ha bajado la 
calidad de los pro-
gramas bilingües? 

R.– En los últimos 
años casi todas las 
CCAA han descui-
dado la enseñanza 
bilingüe. Los gobier-
nos autonómicos, de 
todos los partidos, 
se han centrado en 
la cantidad, para te-
ner el mayor núme-
ro de centros, pero 
no en la calidad. La 
falta de evaluación 
es el mayor error. 
Además, ningún 
Gobierno autonómico ni nacional 
hace de ello una prioridad política. 
Cada legislatura cambian los respon-
sables y los nuevos no siguen con el 
mismo interés. No hay docentes for-
mados, no hay dinero suficiente pa-
ra auxiliares de conversación, los re-
quisitos se han rebajado... Si al pro-
fesor sólo se le pide un B2, ¿qué nivel 
se espera que alcance el alumno? 

P.– ¿También en Madrid? 
R.– Madrid exige un C1, pero el 

programa se ha relajado y este curso 
no va a haber evaluaciones.  

P.– Madrid reforzará el bilingüis-
mo en Infantil y lo reducirá en ESO. 

R.– En Infantil no produce ningún 
beneficio. Los niños de los países de 
la UE no aprenden una segunda len-
gua hasta los seis, siete u ocho años. 
Quien defiende aprender en lengua 
materna debería asegurar su conso-
lidación antes de implantar otro idio-
ma. Por otro lado, este cambio va a 
aumentar la brecha que existe entre 
Secundaria y la Universidad, donde 
cada vez más grados son en inglés.  

P.– ¿Por qué no hay bilingüismo en 
el Bachillerato?  

R.– Porque no han sabido o no se 
han atrevido a ponerlo. 

P.– Quizá es porque los alumnos se 
agobian con la Selectividad. 

R.– Las pruebas demuestran que 
no se logran peores resultados en las 
asignaturas que se estudian en otra 
lengua. Habría que estudiar la posi-
bilidad de que algunas asignaturas 
se hicieran en inglés en Selectividad.  

P.– ¿Qué consejo daría a un padre 
para que su hijo sepa bien inglés?  

R.– Mi consejo es que lo matricu-
len en un centro bilingüe y se asegu-
re de que tiene recursos y profesores 
formados. Además, recomiendo que 
lo mande al extranjero y evite que 
vaya con el grupo de españoles.     

P.– ¿Qué efectos producen los pro-
gramas bilingües en los alumnos? 

R.– Aportan mayores herramien-
tas de comprensión intercultural. Pe-
ro, sobre todo, ofrecen a cualquier jo-
ven, independientemente de su ori-
gen, una educación que antes había 
que pagar y que estaba reservada a 
un nivel socioeconómico alto. Si no 
se mejoran los programas, los perju-
dicados van a ser los alumnos con 
menos recursos: se perderá la capa-

cidad de igualar a todos por arriba. 
P.– ¿La Lomloe da más importan-

cia a los idiomas que otras leyes? 
R.– No presta la más mínima aten-

ción a los idiomas. Es la misma re-
dacción de la Lomce, que, a su vez, 
copió a la LOE. Las leyes educativas 
llevan muchos años sin aportar nada 
a la enseñanza de idiomas.  

P.– ¿Qué medidas hubiera puesto? 
R.– No creo que sea buena idea in-

troducir en Primaria una segunda 
lengua extranjera. Es un error de la 
LOE que han mantenido la Lomce y 
la Lomloe. En Europa, los alumnos 
de Primaria estudian una única len-
gua extranjera, pero en España tene-
mos estudiantes que intentan apren-
der contenidos en tres o incluso cua-
tro lenguas. Yo pondría una segunda 
lengua extranjera en Secundaria.  

P.– ¿Cómo tratan los nuevos currí-
culos a la asignatura de Inglés? 

R.– Se centran en competencias 
pero son vagos en el contenido. Con 
la Lomloe el conocimiento queda re-
legado. Tendremos alumnos muy 
competentes en competencias y po-
co competentes en contenidos. 

P.– Usted se define como un defen-
sor del «mérito y la capacidad». ¿Ga-
rantiza la Lomloe estos principios? 

R.– Huye de ellos. Da el mensaje a 
los alumnos de que no sirve para na-
da estudiar. No entiendo cómo Rafa 
Nadal es un ejemplo a seguir por su 
trabajo y sacrificio y el sistema edu-
cativo hace lo contrario: evita la com-
petitividad y el esfuerzo. Yo pensé 
que la Lomce era la peor ley de la de-
mocracia, pero la Lomloe la supera. 
Gurús sin bagaje previo se han apo-
derado la educación y al sistema 
educativo le sobra política y le falta 
educación. La consecuencia es que 
los jóvenes son cada vez más inma-
duros, vulnerables y manipulables.  

P.– Era jefe de Gabinete de la Se-
cretaría de Educación cuando Maria-
no Rajoy era ministro. ¿Qué recuer-
dos tiene de esa época? 

R.– Rajoy llegó, congeló todo lo 
que se estaba haciendo, transfirió 
competencias a las CCAA que falta-
ban y se marchó. Muy pocos recuer-
dan su paso por el Ministerio. 

P.– ¿Qué oportunidades educativas 
desaprovechó el PP cuando gober-
naba con mayoría absoluta? 

R.– El PP tenía todas las cartas pa-
ra modernizar el sistema educativo y 
acercarlo a Europa, pero el tándem 
Wert-Gomendio optó por no aplicar 
el programa electoral e improvisó 
una ley deficiente que suscitó el re-
chazo de unos y otros, hasta el pun-
to de que se tuvo que paralizar su 
aplicación. La Lomce ha sido el ma-
yor fracaso educativo del PP.  
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QUITAR EL TÍTULO DE LA ESO «ESTÁ DEVALUADO, SE OBTIENE DE CUATRO FORMAS Y SÓLO UNA ES CON ESFUERZO» 
IDEAS PARA 

UN SISTEMA 

EDUCATIVO DEL 

SIGLO XXI

El impulsor del bilingüismo en Madrid y ex alto cargo del 
Ministerio dice que «casi todas las CCAA han descuidado la 
enseñanza bilingüe». No ve bien poner una segunda lengua 
extranjera en Primaria y plantea una Selectividad en inglés 

Propone quitar el título de la ESO, que no 
existe en los países de nuestro entorno, y 
sustituirlo por un sistema de calificaciones, 
como en Reino Unido, que lleve a los alumnos 

al Bachillerato o a diferentes vías de FP 
relacionadas con distintos niveles, con una 
estructura flexible. «El título de la ESO está 
devaluado porque se puede obtener de cuatro 

formas diferentes y sólo una es con esfuerzo. 
La Lomloe dará a todos los alumnos el mismo 
reconocimiento cuando no todos llegan de la 
misma forma». 
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OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
Pregunta. – ¿Qué nivel de inglés tie-
nen los alumnos españoles?  

Respuesta.– No es posible saberlo 
porque no se mide. La CE hizo una 
prueba en 2012 donde España que-
daba en la cola, pero no la ha vuelto 
a realizar. Ninguna autonomía exa-
mina a sus alumnos salvo Madrid, 
que lo hace sólo con los escolariza-
dos en centros bilingües: los resulta-
dos demuestran que esta enseñanza 
ha tenido mucho impacto en la com-
petencia lingüística y que los estu-
diantes tienen mejor nivel que en 
otros países. Inicialmente la meta era 
alcanzar un B1 al terminar 6º de Pri-
maria y un B2 al final de 4º de la 
ESO, aunque hace unos años la Con-
sejería rebajó esos objetivos a un A2-
B1 al finalizar Primaria y un B1-B2 al 
terminar la ESO.  

P.– ¿Ha bajado la 
calidad de los pro-
gramas bilingües? 

R.– En los últimos 
años casi todas las 
CCAA han descui-
dado la enseñanza 
bilingüe. Los gobier-
nos autonómicos, de 
todos los partidos, 
se han centrado en 
la cantidad, para te-
ner el mayor núme-
ro de centros, pero 
no en la calidad. La 
falta de evaluación 
es el mayor error. 
Además, ningún 
Gobierno autonómico ni nacional 
hace de ello una prioridad política. 
Cada legislatura cambian los respon-
sables y los nuevos no siguen con el 
mismo interés. No hay docentes for-
mados, no hay dinero suficiente pa-
ra auxiliares de conversación, los re-
quisitos se han rebajado... Si al pro-
fesor sólo se le pide un B2, ¿qué nivel 
se espera que alcance el alumno? 

P.– ¿También en Madrid? 
R.– Madrid exige un C1, pero el 

programa se ha relajado y este curso 
no va a haber evaluaciones.  

P.– Madrid reforzará el bilingüis-
mo en Infantil y lo reducirá en ESO. 

R.– En Infantil no produce ningún 
beneficio. Los niños de los países de 
la UE no aprenden una segunda len-
gua hasta los seis, siete u ocho años. 
Quien defiende aprender en lengua 
materna debería asegurar su conso-
lidación antes de implantar otro idio-
ma. Por otro lado, este cambio va a 
aumentar la brecha que existe entre 
Secundaria y la Universidad, donde 
cada vez más grados son en inglés.  

P.– ¿Por qué no hay bilingüismo en 
el Bachillerato?  

R.– Porque no han sabido o no se 
han atrevido a ponerlo. 

P.– Quizá es porque los alumnos se 
agobian con la Selectividad. 
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no se logran peores resultados en las 
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se hicieran en inglés en Selectividad.  

P.– ¿Qué consejo daría a un padre 
para que su hijo sepa bien inglés?  

R.– Mi consejo es que lo matricu-
len en un centro bilingüe y se asegu-
re de que tiene recursos y profesores 
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lo mande al extranjero y evite que 
vaya con el grupo de españoles.     

P.– ¿Qué efectos producen los pro-
gramas bilingües en los alumnos? 
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ven, independientemente de su ori-
gen, una educación que antes había 
que pagar y que estaba reservada a 
un nivel socioeconómico alto. Si no 
se mejoran los programas, los perju-
dicados van a ser los alumnos con 
menos recursos: se perderá la capa-

cidad de igualar a todos por arriba. 
P.– ¿La Lomloe da más importan-

cia a los idiomas que otras leyes? 
R.– No presta la más mínima aten-

ción a los idiomas. Es la misma re-
dacción de la Lomce, que, a su vez, 
copió a la LOE. Las leyes educativas 
llevan muchos años sin aportar nada 
a la enseñanza de idiomas.  
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troducir en Primaria una segunda 
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LOE que han mantenido la Lomce y 
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Els docents no som infermers - Marfanta
El programa Salut i Escola impulsat pel Departament d’Ensenyament i pel Departament de
Salut, té la finalitat de millorar la salut dels adolescents Una de les principals línies d’actuació
d’aquest programa és el servei Consulta Oberta, que implica el desplaçament periòdic de
professionals de la infermeria als centres docents per afavorir l’accessibilitat dels adolescents a
l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

N’hi ha prou amb una visita periòdica d’una infermera per garantir la salut i la seguretat dels
alumnes a les escoles?

Anunci

Cada cop més, en les escoles hi ha nens que pateixen alguna malaltia crònica o necessiten
alguna atenció especial per a la seva salut dins de l’horari lectiu. Aquests nens tenen dret que
els atenguin allò que necessita per a la seva salut, i que així alterin el mínim possible les seves
rutines d’activitats. Un professor, encara que tingui molt bona voluntat, no té ni la titulació, ni els
coneixements, ni la formació necessària per dur a terme una sèrie de mesures que només poden
fer les infermeres. Si ens fixem en el que es fa en altres llocs, es produeix un greuge comparatiu
en relació a la cura i serveis d’atenció en matèria de salut que reben els infants que viuen a
Catalunya, respecte als que viuen en altres comunitats d’Espanya. A títol d’exemple, mentre el
100% de les escoles d’educació especial de la Comunitat de Madrid disposen d’infermera, ja
que per llei tenen l’obligació de disposar de fisioterapeuta i d’infermera, a Catalunya la llei
només obliga a disposar de fisioterapeuta, però no d’infermera.

El municipi de Castellbisbal ha estat pioner a Catalunya en incorporar la infermera escolar als
centres educatius públics. Des de l’any 2020, han incorporat aquest servei a totes les escoles
públiques de la vila. Un servei finançat pel mateix Ajuntament. La infermera, a més de vetllar per
la salut, fa cures d’emergència i suport al control de malalties cròniques de l’alumnat.

Aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Castellbisbal, no podria copiar-la el Departament
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d’Educació, en col·laboració amb el Departament de Salut i fer-la extensiva a tots els centres de
Catalunya?

Les infermeres, per la seva formació integral en la salut, són les persones ideals per atendre i
fer-se càrrec de les diferents situacions d’urgència, que cada cop són més freqüents en les
escoles. Amb la situació de la pandèmia del covid-19 (que ja ens n’estem sortint, a poc a poc),
s’ha vist que es fa més necessària que mai la implantació d’aquest perfil sanitari a les escoles,
per poder garantir mínimament la salut i frenar les infeccions per coronavirus en l’entorn escolar.
Els nens i els adolescents d’avui en dia tenen necessitats en matèria de salut que difícilment
poden ser cobertes pels docents sense el suport i ajuda dels professionals de la salut, com són
els infermers/eres escolars. Ara mateix el professorat està assumint unes responsabilitats en
temes de salut que no sap gestionar, perquè òbviament no és la feina per a la qual estan
formats. Tenir un professional en infermeria a les escoles resulta de gran importància i eficàcia,
perquè amb la seva tasca assistencial i de prevenció de la salut, millora la qualitat de vida i els
coneixements que els alumnes tenen sobre la salut, per així adquirir els hàbits saludables en
aquesta etapa de la seva vida.

Els equips directius i el professorat, per molt bona predisposició i voluntat que hi posem, no
tenim ni els coneixements, ni les habilitats sanìtàries suficients, per atendre els problemes de
salut dels alumnes, que cada cop són més freqüents dins l’escola. No podem tolerar que es
continuï sobrecarregant el professorat i els equips directius de més tasques que no siguin les
pròpies, ni acceptar aquesta responsabilitat, que sobrepassa les nostres competències.

La Intersindical reivindica que els centres escolars, comptin amb Servei d’Infermeria Escolar,
com a membre de la comunitat educativa.

*TONI PONS és delegat d’educació de la Intersindical de l’Ebre.
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Model d’immersió 2.0 - Diari de Girona
Fa aproximadament un any que escrivia en aquestes pàgines sobre el fet que l’onada gegantina
del Procés havia deixat en un segon terme la defensa del català i que, sense adonar-nos-en,
volent assolir la independència, ens estàvem oblidant de la preservació de la llengua.

No cal ser un expert en sociologia per constatar que la Catalunya d’avui té poca cosa a veure
amb la dels inicis dels vuitanta, quan es varen establir les bases d’un model d’immersió
lingüística que ha estat un èxit. La gent castellanoparlant eren els primers interessats en què a
l’escola no es fes cap segregació lingüística, aconseguint que els seus fills dominessin les dues
llengües, com a demostració –potser– d’integració o respecte vers la llengua pròpia del país
però, sobretot, per donar més competències i coneixements als seus fills per a prosperar a la
vida. Al cap i a la fi, què volem sinó pels nostres fills?!

El discurs de determinats partits en els últims deu anys han enfangat aquest model. Allò que
s’havia construït com un instrument d’integració, alguns l’han volgut convertir –amb més mala fe
que bona voluntat– en un sistema d’imposició sota la falsa bandera de la concòrdia i la llibertat.

I ja hi vàrem ser pel tros: judicialitzar qüestions d’àmbit polític i fent entrar als jutges a fixar
aspectes que no els pertocaria en una societat civilitzada i moderna. Jutges que han hagut
d’establir percentatges de forma arbitrària sense conèixer la realitat diària de les aules
catalanes. Per què un 25% i no un 45, un 15 o un 33,33?

El que sembla evident és que, en aquest país, anem mancats de grans consensos. I no només
això, sinó que el més preocupant és que aquests es demonitzen. Hauríem d’evitar caure en allò
que criticàvem tant (i amb raó) que cada ministre d’educació espanyol ha tingut la seva pròpia
llei. Estem comprant tots els números.

En una entrevista recent, l’exconsellera Irene Rigau, exemple paradigmàtic de bona política
professional amb un profund coneixement del negociat del que s’ha ocupat, donava les claus
sobre la reforma de la llei de política lingüística que actualment està tramitant-se al Parlament.

Rigau resumia molt bé la finalitat d’aquesta reforma: primer, s’ha de partir de la base que les
regles del joc han canviat. Hi ha una sentència que s’ha d’acatar o desobeir. Segon, assumint
que s’ha d’acatar (el contrari significaria exposar als docents a responsabilitats judicials), la
reforma intenta centrar el debat en l’àmbit pedagògic i deixar el judicial. I tercer, es recupera
l’ampli consens social i polític en aquesta matèria, garantint que el català segueixi essent la
llengua principal per tal que els alumnes coneguin les dues llengües.

No sol ser una bona pràctica confondre els desitjos amb la realitat. Tenim el país que tenim i
governar vol dir conèixer-lo amb la seva complexitat i donar-hi solucions efectives. Les actituds
èpiques i maximalistes poden donar molt de confort en debats, tertúlies o xarxes socials però
poc resoldran la qüestió.

«La meva pàtria és la meva llengua», afirmava Pessoa. I a Catalunya, la llengua és la pedra
preciosa, raó d’ésser de la nació. No convé utilitzar-la per tàctiques partidistes i gesticulacions
curterministes. Ens faríem un flac favor per preservar-la i fer-la una llengua de present i, sobretot,
de futur.
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lingüística que ha estat un èxit. La gent castellanoparlant eren els primers interessats en què a
l’escola no es fes cap segregació lingüística, aconseguint que els seus fills dominessin les dues
llengües, com a demostració –potser– d’integració o respecte vers la llengua pròpia del país
però, sobretot, per donar més competències i coneixements als seus fills per a prosperar a la
vida. Al cap i a la fi, què volem sinó pels nostres fills?!
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s’havia construït com un instrument d’integració, alguns l’han volgut convertir –amb més mala fe
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aspectes que no els pertocaria en una societat civilitzada i moderna. Jutges que han hagut
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que criticàvem tant (i amb raó) que cada ministre d’educació espanyol ha tingut la seva pròpia
llei. Estem comprant tots els números.

En una entrevista recent, l’exconsellera Irene Rigau, exemple paradigmàtic de bona política
professional amb un profund coneixement del negociat del que s’ha ocupat, donava les claus
sobre la reforma de la llei de política lingüística que actualment està tramitant-se al Parlament.

Rigau resumia molt bé la finalitat d’aquesta reforma: primer, s’ha de partir de la base que les
regles del joc han canviat. Hi ha una sentència que s’ha d’acatar o desobeir. Segon, assumint
que s’ha d’acatar (el contrari significaria exposar als docents a responsabilitats judicials), la
reforma intenta centrar el debat en l’àmbit pedagògic i deixar el judicial. I tercer, es recupera
l’ampli consens social i polític en aquesta matèria, garantint que el català segueixi essent la
llengua principal per tal que els alumnes coneguin les dues llengües.

No sol ser una bona pràctica confondre els desitjos amb la realitat. Tenim el país que tenim i
governar vol dir conèixer-lo amb la seva complexitat i donar-hi solucions efectives. Les actituds
èpiques i maximalistes poden donar molt de confort en debats, tertúlies o xarxes socials però
poc resoldran la qüestió.

«La meva pàtria és la meva llengua», afirmava Pessoa. I a Catalunya, la llengua és la pedra
preciosa, raó d’ésser de la nació. No convé utilitzar-la per tàctiques partidistes i gesticulacions
curterministes. Ens faríem un flac favor per preservar-la i fer-la una llengua de present i, sobretot,
de futur.
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Una oficina per orientar l’alumnat que vol
estudiar FP | Sants-Montjuïc
Situada al carrer del Rosselló, 87-89, a tocar de l’Escola Industrial, l’oficina serà una
finestreta única on adreçar-se per realitzar qualsevol gestió relacionada amb la formació
professional i la resta d’estudis postobligatoris. També s’hi informarà de l’oferta i dels
procediments d’accés.

El públic per a qui està pensada és l’alumnat que, des de qualsevol punt del seu itinerari
formatiu, vulgui accedir als ensenyaments postobligatoris no universitaris, una funció equivalent
a la de l’Oficina d’Accés a la Universitat, i servirà així per garantir la continuïtat dels i de les
estudiants entre els 16 i els 18 anys. Concretament, s’hi podrà adreçar tothom que vulgui
accedir a:

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i superior (CFGS)
Ensenyaments artístics i esportius
Formació professional (FP) de grau bàsic
Formació professional adreçada a l’alumnat amb necessitats educatives especials
Programes de formació i inserció (PFI)
Formació ocupacional per a persones a l’atur que vulguin millorar l’ocupabilitat i la
formació continuada per a treballadors en actiu
Batxillerats (professionalitzadors i especialitzats)
Escoles d’adults, on es realitzen els cursos per accedir a les proves d’accés als CFGM i
CFGS

Horaris d’atenció al públic i un web amb un nou cercador d’estudis

L’horari d’atenció al públic, tant presencial com virtual, és de dilluns a dijous, de 8.30 a 17.00
hores, i divendres, vigílies de festius i períodes de vacances escolars, de 8.30 a 14.00 hores.
També s’han habilitat dos canals, un de videoconferència i un de Whatsapp.

Una altra via de contacte és el xat que es pot trobar a fp.edubcn.cat. El web, desenvolupat pel
Consorci d’Educació de Barcelona, incorpora, a més, una nova eina de cerca dels estudis de
formació professional que permet trobar els que més s’adeqüen a l’alumnat a través de
paraules clau, a partir de les quals suggereix diferents titulacions vinculades als interessos
escollits. Si es vol més informació de cada estudi, es pot seguir aprofundint-hi a través del
web Tria educativa.

Alguns períodes de preinscripció obren aquest mes d’abril

Les arts escèniques seran els primers estudis dels ensenyaments postobligatoris que obriran
els períodes de preinscripció per al curs 2022-2023, concretament aquest mateix dijous, 14
d’abril. La inscripció per a l’FP de grau mitjà per a l’alumnat de continuïtat i el batxillerat l’obriran
durant la segona quinzena d’aquest mes. La resta serà al maig, llevat de l’educació d’adults, que
serà durant la segona quinzena de juny. Trobareu les dates concretes al web Tria educativa.
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Kahoot! la revolución en las aulas
La herramienta para profesores y alumnos de origen noruego Kahoot! trata de conseguir una
educación más interactiva. A través de juegos en diversas aplicaciones, se aprenden y se
repasan conceptos de forma entretenida.  Lo más común es a través de preguntas tipo test,
como si de un concurso se tratara, aunque también hay opciones de debates o discusiones.
Para este 2022, la startup promete que será su año. Hará de Kahoot! la revolución en las aulas.

KAHOOT! EN ESPAÑOL

La educación en Países Bajos, Suiza o Finlandia es de las más destacadas a nivel mundial por
los sistemas que utilizan. Noruega no se queda atrás, y no es de extrañar que la plataforma
Kahoot! se haya diseñado allí. La startup aterrizó en España hace un tiempo, con sede en
Barcelona. «En España, la gente entiende muy bien el uso de nuestra plataforma. Esto ayuda a
que nuestro modelo viral crezca más rápido que en otros países», asegura el CEO de la
empresa, Eliert Hanoa.

Su apuesta a día de hoy es grande. Apuestan por mercado nacional español y ampliar la oferta
de productos en el idioma castellano. “Una de nuestras principales prioridades para 2022 en
España es seguir ampliando el contenido en español de nuestra plataforma y poder ofrecer
productos de alta calidad con Kahoot!+ AccessPass, Kahoot! Mercado y Kahoot! Niños”,
comenta el director ejecutivo, Eliert Hanoa.

Tienen previsto ampliar sus oficinas en España y añadir nuevas corporaciones que utilicen sus
servicios. Por ejemplo, tienen un convenio con RIU Hoteles, quienes aplican esta educación
dinámica como parte de la experiencia de aprendizaje de sus empleados. Además, tienen una
licencia Kahoot! para sus huéspedes. Kahoot! la revolución en las aulas, pero también con
vistas a convertirse en una herramienta más del mundo empresarial.

DIFERENTES PLANES KAHOOT!

La startup cuenta con diferentes planes que dependen del servicio o tipo de conocimientos que
se necesiten para ese momento. Un ejemplo que funciona muy bien es la app para profesores
en clases físicas o telemáticas donde pueden utilizar Whiteboard.fi.

Para usos más bien corporativos o empresariales, tienen Actimo y Motimate. Para aprender
idiomas (tienen una base de datos de más de 45 lenguas diferentes) han creado la aplicación
Drops.

Si nos enfocamos en asignaturas concretas, para enseñar matemática y lectura, disponen de las
aplicaciones DragonBox y Poio, entre otras. A destacar las múltiples caras de Kahoot! y
facilidades para, se trabaje lo que se trabaje, hacerlo desde una aplicación indicada para ello.

En general, son todos planes gratuitos para estudiantes, profesores y usuarios particulares. Eso
sí, tienen ofertas especiales para acceder a sus planes por suscripción (de pago), como Kahoot!
Pro, Kahoot! Premium y Kahoot! Premium+. Estos planes rondan entre los 3€ y los 9€
mensuales, y lo que ofrecen son accesos especiales a más servicios de cada plataforma.
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¿CÓMO SE UTILIZA KAHOOT!?

Como ya hemos mencionado, Kahoot! se utiliza tanto en entornos educativos como laborales.
Su uso para el aprendizaje en las aulas, juegos con amigos (se utilizó mucho en este sentido
durante el confinamiento del 2020) y eventos sociales son los que están más establecidos a día
de hoy. Pero, su uso en entornos corporativos ha empezado a crecer. Las empresas lo utilizan
para capacitar y fomentar el desarrollo de sus empleados. También, como herramienta de
comunicación interna y fortalecer la cultura de la empresa (ejemplo que comentábamos de RIU
Hoteles).

A día de hoy, Kahoot! cuenta con más de 9 millones de educadores a nivel global y millones de
usuarios como familias, empresas o estudiantes. En el último trimestre, la startup alcanzó 1,1
millones de suscriptores de pago en todos sus servicios, y un total de 39,7 millones de
dólares facturados.

Otro de sus objetivos para hacer crecer más su negocio es que están desarrollando nuevos
productos, y así también sumar nuevos suscriptores.

KAHOOT! LA REVOLUCIÓN EN LAS AULAS

Tras la pandemia por la COVID-19, y lo que supuso en las aulas, Kahoot! ha sido una de las
grandes revoluciones. La situación sin precedentes al tener que cerrar los colegios, y tanto
profesores como alumnos verse forzados a la educación online, ha hecho que plataformas como
Kahoot! vean la oportunidad de crecer en este ámbito.

A día de hoy, con la vuelta a los colegios ya normalizada, Kahoot! se enfrenta al reto de
consolidar sus plataformas en las aulas físicas. A través de las ya aplicaciones existentes,
buscan para los próximos trimestres seguir mejorándolas.

Para los próximos meses, están preparando el lanzamiento de Kahoot! Mercado. Se trata de una
plataforma donde los creadores de contenido (en este sentido, buscando que sean educadores)
puedan crear, compartir y monetizar sus contenidos originales. Poder vender directamente sus
cursos, lecciones o juegos, es lo que plantea Kahoot!

Otras plataformas con las que reforzará especialmente el mercado español serán Kahoot!+
AccessPass y Kahoot! Niños. Próximamente serán inauguradas en idioma español, para poder
acceder a grandes bibliotecas digitales con contenido premium de temas y juegos para los más
pequeños, tratando de ayudarles a desarrollar sus habilidades y capacidades.

Periodista. Especialista en tecnología y transformación digital.
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La Comunidad de Madrid crea 820 nuevas
plazas para alumnos con trastornos
generalizados del desarrollo | Madrid
En 46 localidades de la región

La Comunidad de Madrid crea 820 nuevas
plazas para alumnos con trastornos
generalizados del desarrollo
Actualizado Lunes, 25 abril 2022 - 02:05

Esta medida conllevará la contratación de 330 nuevos profesionales especializados

Varios alumnos del IES Miguel Catalán.ALBERTO DI LOLLI

Nuevo impulso al Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) en la Comunidad de Madrid.
Aquellos estudiantes que padezcan este tipo de alteraciones, que van desde el campo de la
comunicación al de la interacción social, verán aumentadas en 820 el número de plazas para
la escolarización del curso 2022/2023.

Esta subida, que supone un incremento del 25%, viene de la mano del consiguiente crecimiento
de aulas destinadas a este trastorno, con un total de 165 nuevas unidades distribuidas en 116
colegios e institutos de la región.

El Gobierno autonómico, con esta apuesta, realiza así el mayor impulso del programa TGD
desde su creación hace 20 años. Esta iniciativa nació en el curso 2001-2002 con dos únicos
centros. Actualmente existen 542 de Educación Infantil, Primaria y Secundaria que cuentan con
un total de 648 aulas de apoyo especializado para este perfil de alumnado.

A partir de septiembre, cuando entre en escena este nuevo impulso, en la Comunidad de Madrid
habrá más de 4.000 plazas en 813 clases de apoyo ubicadas en 658 centros sostenidos con
fondos públicos. A su vez, estas escuelas estarán repartidas en 46 localidades.

330 nuevos profesionales

Para poder respaldar con las máximas garantías este apoyo a los estudiantes con TGD, se
llevará a cabo también un incremento de las plantillas con dos trabajadores por aula. O lo que
es lo mismo: 330 nuevos profesionales se incorporarán al sistema y tendrán perfil de maestro
especialista en Pedagogía Terapéutica y/o Audición y Lenguaje y otro con perfil de Técnico
Superior en Integración Social. Formarán parte del profesorado y trabajarán junto al resto de
docentes para ofrecer conjuntamente la respuesta educativa adecuada a las necesidades de
cada escolar.
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Varios alumnos del IES Miguel Catalán.ALBERTO DI LOLLI
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Aquellos jóvenes que padezcan TGD distribuyen sus horas lectivas semanales entre los
espacios de apoyo y las clases ordinarias, con el objetivo de desarrollar al máximo su
capacidad de aprendizaje, así como potenciar la autonomía personal y social en un entorno
inclusivo.

Para formar parte de este programa, los alumnos realizan una evaluación psicopedagógica
individualizada desarrollada por los profesionales de la Red de Orientación de la Comunidad,
con la autorización previa de la familia.

Las 46 localidades en las que se podrá acceder a este programa, además de Madrid capital,
son Alcobendas, Algete, Colmenar Viejo, El Vellón, La Cabrera, Pedrezuela, San Agustín de
Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Talamanca de Jarama, Valdetorres de Jarama,
Alcorcón, Aranjuez, Arroyomolinos, Ciempozuelos, El Álamo, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de
Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, Sevilla la Nueva, Serranillos del Valle, Valdemoro,
Villa del Prado, Villaviciosa de Odón, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Loeches,
Mejorada del Campo, Nuevo Baztán, Rivas-Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz, Torres de la
Alameda, Velilla de San Antonio, Villalbilla, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Galapagar,
Las Rozas de Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Torrelodones.

Conforme a los criterios de

Saber más
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