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Els sindicats d'educació boicotegen un acte
de Cambray a la UB
El conseller havia anat a la UB per presentar un document que el departament d'Educació ha
elaborat amb la col·laboració de professionals de diferents àmbits i disciplines, entre ells, més
de 80 arquitectes que han aportat idees sobre com adaptar els espais educatius i establir "les
bases per a uns nous criteris constructius de transformació dels centres que donin resposta als
nous aprenentatges". Estava previst que el mateix Cambray intervingués durant l'acte, que
també havia de comptar amb la degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC),
Assumpció Puig; la secretària general del departament, Patrícia Gomà; la secretària de
Transformació Educativa, Núria Mora, i la presidenta de la Fundació Jaume Bofill, Isabel
Vilaseca. De fet, la Fundació Bofill ha estat un dels blancs de les crítiques dels sindicats perquè
consideren que està marcant la política educativa de la conselleria i "privatitzant" l'educació.

Però l'acte no ha pogut ni començar, perquè quan Cambray ha entrat en escena els manifestants
han fet sonar botzines, xiulets i cassoles i han impedit la presentació, cantant també consignes
com "A l'escola pública, els diners públics", "Cambray dimissió" o "No són cinc dies de
vacances, sí són 10 anys de retallades". A la porta s’han viscut moments de tensió entre els
coordinadors de la xerrada i les persones que hi volien entrar.

En una atenció als mitjans, Cambray ha demanat disculpes a tota la gent que havia estat
treballant "durant molts mesos" en aquest projecte i ha criticat amb duresa l'actuació dels
sindicats. "Qualsevol manifestació s'ha de fer des del respecte, sense sabotatges ni
intimidacions que no representen els nostres mestres", ha afirmat, i ha insistit que "no deixar fer
un acte que és bo per l'alumnat" no és una actitud representativa del col·lectiu docent català.
Cambray retret a les organitzacions sindicats que aquest dilluns, per setè cop, no s'hagin
presentat a les mesa sindical. "No es presenten, però venen a sabotejar actes. Això no
representa els nostres mestres", ha repetit.

Cambray ha assegurat que el departament ha fet una "proposta calendaritzada per revertir totes
les retallades", però que, malgrat tot, els sindicats "prefereixen el clima de confrontació". Els
sindicats van avisar fa unes setmanes que les mobilitzacions continuarien (i no descarten la
vaga) si la conselleria d'Educació no anuncia mesures per revertir les retallades "a partir del
pròxim curs". Els cinc dies de vaga del mes de març van ser convocats amb el detonant de
l'avançament del curs escolar, però han sabut recollir un malestar entre el professorat que
s'arrossega des de les retallades de fa 10 anys. Vist que la conselleria no ajornarà els canvis al
calendari, els sindicats han anunciat que una de les seves prioritats ara és aconseguir l'horari
lectiu previ a les retallades, és a dir, fer una hora menys de classe tant a primària (23 hores a la
setmana) com a l'ESO (18). Tot plegat s'emmarca en una batalla entre els sindicats i la
conselleria per dominar el relat del conflicte sobre l'opinió pública.

Una guia per fer escoles més flexibles i inclusives

Educació ha difós una nota de premsa per explicar els detalls del projecte
Nous aprenentatges, nous espais: la guia, que canvia per primera vegada
en 22 anys els criteris per construir escoles i instituts, ha de servir per
"respondre a les noves metodologies d'aprenentatge". Entre les novetats

https://www.ara.cat/societat/educacio/sindicats-d-educacio-boicotegen-acte-cambray-ub_1_4350889.html


destaca que no es construirà ni s'ampliarà cap centre "sense un procés
de participació previ" de l'equip directiu, docents, alumnes, famílies,
ajuntament i arquitectes. Els nous centres hauran de ser "flexibles i
polivalents", i també inclusius (han d'incorporar la perspectiva de gènere),
i han de tenir en compte que tant la il·luminació, ventilació, temperatura,
acústica com el mobiliari acaben condicionant l’aprenentatge dels infants.



Mitjà: El Punt Avui

Publicat: 26/04/2022

Edició: GENERAL

Secció: NACIONAL Nacional

Audiència: 106.000 Lectores

Difusió: 22.037 Ejemplares

Valor: 1.626€

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 26 D’ABRIL DEL 20228 | Nacional |

La Comissió Europea va re-
bre Societat Civil Catalana
(SCC) obviant el reglament
intern que li impedeix re-
unir-se amb organitza-
cions que no estan inscrites
en el Registre de Transpa-
rència de la Unió Europea.
Tal com va avançar ahir
l’ACN, el comissari de Justí-
cia, Didier Reynders, es va
reunir amb l’entitat antiin-
dependentista el desembre
del 2021, quan encara no

s’havia registrat.
El llavors president de

SCC, Fernando Sánchez
Costa, i l’eurodiputat de
Ciutadans Ramón Bauzá
van mantenir una trobada
amb Reynders –un belga li-
beral que comparteix fa-
mília política amb el partit
taronja a l’Eurocambra–
centrada en la polèmica
per la sentència del 25% de
castellà a les aules. SCC
també va posar sobre la
taula la carpeta del procés i
va acusar el govern “d’ero-
sionar” l’estat de dret a Ca-
talunya.

Els eurodiputats de
Junts Carles Puigdemont,
Toni Comín i Clara Ponsatí
van enviar una queixa a la
CE, van denunciar els “es-
trets llaços” de l’entitat

amb l’extrema dreta i van
alertar que SCC no estava
inscrita en el Registre de
Transparència de la UE.
S’hi va inscriure temps
més tard, a finals de gener
del 2022.

El codi de conducta in-
tern prohibeix als comissa-
ris reunir-se amb organit-
zacions que no estiguin re-
gistrades. “Els comissaris i
els membres del seu gabi-
net només es poden reunir
amb aquelles organitza-
cions o individus autò-
noms que estiguin regis-
trats al Registre de Trans-
parència [...] en la mesura
que entrin en el seu àmbit
d’aplicació”, diu l’article 7
del reglament.

Interpel·lat ahir per
aquesta qüestió, Reynders

va dir que era “lògic” fer la
reunió perquè va ser l’euro-
diputat de Cs qui la va de-
manar: “Vaig rebre la peti-
ció d’un eurodiputat que va
venir acompanyat d’altres
persones.”

Puigdemont va recrimi-
nar ahir al comissari euro-

peu de Justícia que, en can-
vi, “no trobi mai temps”
per trobar-se amb els euro-
diputats de Junts, que van
guanyar les eleccions euro-
pees a Catalunya. Igual-
ment, la consellera d’Acció
Exterior, Victòria Alsina,
veu “inconcebible” que la

CE “no es reunís durant set
anys amb el govern” però sí
amb aquesta entitat. Just
després de la trobada amb
SCC, Puigdemont, Comín i
Ponsatí van demanar a Re-
ynders que també els rebi.
Encara no tenen res-
posta. ■

a L’entitat unionista
es va inscriure un mes
després de la trobada
feta a Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Reynders va rebre SCC tot i
no estar registrada a la UE

Brussel·les

Natàlia Segura

El comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, durant una roda de premsa ahir ■ EFE

La Plataforma per la Llen-
gua va presentar ahir a
Barcelona el manifest De-
fensem l’Escola en Català,
en el qual s’exigeix aturar
la modificació de la llei de
política lingüística presen-
tada per ERC, Junts, el
PSC i En Comú Podem. El
text, que ha rebut el suport
de més de dos-cents pro-
fessionals, intel·lectuals i
personalitats de la llengua,
cultura i universitat cata-
lanes, denuncia que la in-
corporació explícita de la
vehicularitat del castellà
en una llei catalana és, afir-
men, “un pas enrere que el
català no es pot permetre
en la situació de feblesa ac-
tual, en un context
d’emergència lingüística,
que es veu accentuada so-
bretot entre la població
mes jove”.

Els signants apel·len a la
“responsabilitat indivi-
dual i a la consciència lin-
güística” de tots els inte-
grants dels grups parla-
mentaris perquè votin en
contra de la proposició, la
qual tindria, segons consi-
deren, “uns efectes molt
perjudicials per a la nor-
malització de la llengua ca-
talana”. Encara menys en
un context d’emergència
lingüística.

A més, defensa que la
modificació de la llei seria
estèril i gratuïta, perquè
no serviria tampoc per do-
nar resposta als requeri-
ments judicials de la sen-
tència del TSJC, que pre-
tén imposar un mínim
d’un 25% d’hores lectives
en castellà. Els signants
critiquen que el govern ce-
deixi a l’embat judicial i
reivindiquen que la im-
mersió lingüística és indis-
pensable per a la igualtat

d’oportunitats i per nor-
malitzar el català en tots
els àmbits.

En l’acte d’ahir van par-
ticipar Sílvia Casajoana,
directora de l’escola Juan
Ramón Jiménez de Saba-
dell, i Lluïsa Selma, cap
d’estudis a l’escola Ferrer i
Guàrdia de Barcelona, que
van coincidir a fer un crit
d’alerta sobre la poca pre-
sència del català en el món
dels alumnes que assistei-
xen a centres considerats
de molt alta i de màxima
complexitat: “Per a
aquests alumnes, el català
és allò que parlem els pro-
fessors entre nosaltres.
Per ells és anecdòtic, i no
s’acaben de creure que
nosaltres el parlem a ca-
sa”, va assegurar Selma.
Per la seva part, Casajoana
va demanar que, a més de
l’escola, a tot l’entorn dels
alumnes augmenti la pre-
sència del català: “No en

fem prou amb un InfoK i el
Paraulògic, necessitem
youtubers, influencers i
moltes altres eines perquè
vegin que és una realitat
que existeix, i no només
una assignatura que es fa
una horeta a classe”, va
concloure.

La petició d’augmentar
la presència del català va
ser recollida per tots els as-
sistents, els quals també
van defensar la via de la
mobilització com l’únic ca-
mí per aturar la modifica-
ció de la llei.

Junts i la CUP, presents
Entre els assistents a l’acte
que es va fer al campus de
la Ciutadella de la Univer-
sitat Pompeu Fabra del
campus de la Ciutadella hi
havia diputats de Junts
per Catalunya –un dels
grups que van signar l’a-
cord, tot i que més tard va
demanar que se n’ajornés
la tramitació– i de la CUP

Així, hi van assistir els
diputats de JxCat Fran-
cesc Dalmases i Aurora
Madaula, i, de la CUP, Do-
lors Sabater. També va
destacar la presència del
131è president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, i de la
presidenta del Parlament,
Laura Borràs. Precisa-
ment la junta de portaveus
del Parlament va ajornar
fins al maig el debat de la
proposta de reforma de la
llei. A més, hi eren la presi-
denta de l’ANC, Elisenda
Paluzie, l’advocat i presi-
dent de la Comissió de la
Dignitat, Josep Cruanyes,
o la presidenta de la Cam-
bra, Mònica Roca. ■

Nou manifest
en defensa del
català a l’escola
a Diputats de Junts i de la CUP van participar ahir en l’acte
de suport al text, que reclama la retirada de la modificació

Clara Ribas
BARCELONA

213
personalitats ja han signat
el manifest, que està obert a
noves adhesions a:
canvia.cat/escolacatalà

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

La xifra

Mestres, pedagogs i representants d’entitats en l’acte d’ahir per l’escola en català ■ PPLL
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El manifest en defensa de l'escola en català
es presenta amb el suport de més de 200
personalitats
Més de dues-centes personalitats ja han signat el manifest que rebutja la modificació de la llei
de política lingüística en els termes que van pactar el PSC, ERC, Junts i En Comú Podem. El
manifest, titulat “Defensem l’escola en català“, es presenta ara a l’Auditori del Campus de
Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona, i compta amb el suport de la presidenta
del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, de l’ex-president de la Generalitat Quim Torra, i de
l’ex-consellera d’Ensenyament Carme-Laura Gil; a més del suport de la presidenta de la
Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca; la presidenta d’ELEN (European Language
Equality Network), Elin Haf Gruffydd Jones; el president de la Comissió de Llengua del
Consell de l’Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu; el mestre, pedagog i pare de la immersió
lingüística Joaquim Arenas; el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, i els
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes Josep Vallverdú i Antònia Vicens.

També hi ha representants dels sindicats d’educació USTEC, Intersindical, FNEC i SEPC, a
més de la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, i la presidenta del grup parlamentari de la
CUP, Dolors Sabater.

El manifest considera que la incorporació de la vehicularitat del castellà en la modificació de la
llei de política lingüística és “un pas enrere que el català no es pot permetre, tenint en compte la
situació d’emergència lingüística”. Considera, a més, que els canvis proposats són estèrils i
gratuïts i que no donen resposta als requeriments judicials de la sentència del TSJC, que vol
imposar un mínim del 25% d’hores lectives en castellà. Per això demanen al govern que no
cedeixi a l’embat judicial.

El manifest reclama als grups parlamentaris que votin contra la modificació, que garanteixin el
mateix accés de tots els alumnes al coneixement i a l’ús del català i que col·laborin amb les
institucions de la resta dels Països Catalans a fer del català l’idioma públic comú i de cohesió de
la societat.

Consulteu ací els signants.

La reunió a Palau: el govern assumeix el marc que aparta el català com a llengua vehicular
única

https://www.vilaweb.cat/noticies/laura-borras-i-quim-torra-donen-suport-al-manifest-de-200-personalitats-per-lescola-en-catala/
http://www.defensemlescolaencatala.cat/
https://www.vilaweb.cat/noticies/joaquim-arenas-entrevista-premi-marti-gasull-plataforma-llengua-marchena-catalana-prescindible/
http://www.defensemlescolaencatala.cat/
https://www.vilaweb.cat/noticies/reunio-govern-som-escola-catala-llengua-vehicular/
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Sis de cada deu alumnes catalans de primària ja no fan
religió - El Diari de l'Educació
La Fundació Ferrer i Guàrdia va presentar abans de Setmana Santa la desena edició del seu anuari de la laïcitat: l’Informe Ferrer
i Guàrdia 2021, un estudi que recopila i incorpora les principals dades sobre religiositat a Espanya i Catalunya per tal d’analitzar
l’evolució de les creences de la societat. La principal conclusió d’aquest any és que la pèrdua de religiositat i la secularització de
la societat espanyola s’ha accelerat des que va començar la pandèmia. Segons dades recopilades a partir dels baròmetres
d’opinió del CIS, si el 2019 només un 27,5% de la població es declarava no creient, la xifra d’agnòstics i ateus s’ha elevat fins al
37,1% el 2021. Es tracta d’un augment de gairebé 10 punts percentuals en els últims dos anys.

Pel que fa a l’educació, l’informe constata que l’assignatura de religió perd alumnat, a partir de dades del Ministeri d’Educació i
Formació Professional corresponents al curs 2018-2019. Així, s’incrementa el percentatge d’estudiants de primària que cursen
activitats alternatives a la religió fins al 36,1%. L’any 2000, aquesta xifra era del 16,3% i des d’aleshores no ha deixat de créixer.
En canvi, disminueix l’alumnat de l’ESO que realitza activitats alternatives. La dada del curs 18/19 se situa en el 39,6%, però
havia arribat a estar, el 2014/15, en el 47,9%.

País Basc (59,7%), Catalunya (58,3%) i les Illes Balears (45,8%) són les comunitats autònomes amb major proporció d’alumnes
de primària que cursen activitats alternatives a l’assignatura de religió. Mentre que les que menys són Ceuta (8,6%),
Extremadura (13,6%) i Andalusia (19,5%). En el cas de l’ESO, les regions amb més alumnat que realitza activitats alternatives
són Ceuta (70,9%), Melilla (74,7%) i el País Basc (58%). Catalunya, amb un 57,3 %, se situa en la quarta posició, mentre que a
les Illes Balears el percentatge és del 45,8% a primària i 52% a l’ESO, i al País Valencià és el 40,7% a primària i 42,4% a l’ESO.

El professorat de religió continua creixent. Malgrat la progressiva pèrdua d’alumnes que cursen l’assignatura de religió. El curs
2018-2019 es va augmentar el nombre de professors fins als 35.294. Si s’analitza el període des del curs 2013-2014 quan hi
havia 25.660 docents, es tracta d’un augment del 37,5% en els últims sis anys. Són dades extretes de la memòria anual
d’activitats de l’Església catòlica a Espanya. L’informe també apunta que aquell curs a l’Estat espanyol hi havia un total de 2.564
centres catòlics, 2.433 dels quals (95%) són concertats.

Unes xifres similars, però amb dades d’aquest mateix curs (2021-22), les ha facilitat la Conferència Episcopal Espanyola.
Segons aquestes dades, a l’Estat estan estudiant la matèria de religió el 59,85% dels alumnes, que traduït en xifres absolutes
equival a 3.151.194. Es tracta de les xifres més baixes (la relativa i l’absoluta) registrades mai. En dos cursos, la matèria ha
perdut cinc punts percentuals i 186.003 alumes. Si es compara amb les xifres de 2015, n’ha perdut mig milió.

https://diarieducacio.cat/sis-de-cada-deu-alumnes-catalans-de-primaria-ja-no-fan-religio/
http://ferrerguardia.org/download/images/Informe_2021_WEB_CAT_b.pdf?_mrMailingList=132&_mrSubscriber=20513&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=mailing132


Dades de la Conferència Episcopal Espanyola

El cas del batxillerat

En el cas del batxillerat, d’acord amb l’informe de la Ferrer i Guàrdia, el 67% dels alumnes cursa una matèria alternativa a la
religió, si bé aquestes dades són del curs 2014/15, ja que, segons diu, el ministeri va deixar d’actualitzar-les. En aquest cas no
coincideixen gaire amb les de la Conferència Episcopal, la qual afirma que, el curs 2021/22, el 48,25% dels alumnes de
batxillerat a Espanya fan religió. Les dades de la Conferència Episcopal procedeixen de les delegacions d’ensenyament de les
69 diòcesis.

Si la tendència és a la baixa en general, precisament és en el batxillerat on s’espera que s’accentuï en els pròxims anys, a causa
de les reformes introduïdes per la LOMLOE, ja que a partir del curs 2022/23 la matèria de religió deixarà de ser computable a
l’hora de fer mitja amb la resta de matèries, i per tant ni comptarà pel càlcul de les beques ni per la nota final de cada alumne.
Com que se suposa que molts alumnes la trien per la seva condició de maria, se suposa que si no computa n’hi haurà molts que
deixaran de triar-la.

Fa uns mesos la Conferència Episcopal va presentar un currículum en el que promou “la llibertat d’expressió”, “els valors
democràtics”, “el pluralisme de les societats democràtiques”, “l’erradicació de la desigualtat entre homes i dones” o “la
sostenibilitat mediambiental”, amb l’esperança de fer una proposta educativa menys dogmàtica que aturi aquesta fuita
d’alumnes, en especial del batxillerat.

https://diarieducacio.cat/wp-content/uploads/sites/37/2022/04/bf86f8c4-4b5e-4ff6-b45a-a5989fb11656_4-3-aspect-ratio_default_1045459.jpg
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Caos en la ESO: las autonomías se dividen
entre las que pondrán nota numérica y las
que no | España

Caos en la ESO: las autonomías se dividen
entre las que pondrán nota numérica y las
que no
Actualizado Martes, 26 abril 2022 - 02:01

Alegría ha quitado la escala del 1 al 10 pero las CCAA del PP la rescatan y refuerzan los
conocimientos en Lengua, Matemáticas e Historia

Alumnos en el laboratorio del IES Cardenal Cisneros de Madrid.BERNARDO DÍAZ

Madrid, Galicia, Castilla y León, Murciay Andalucía se han desmarcado del Gobierno y
mantendrán en la enseñanza obligatoria las calificaciones numéricas como forma de
«poner en valor el esfuerzo de los alumnos». Mientras, regiones como Navarra o Castilla-
La Mancha las quitarán y se regirán por criterios más cualitativos.

Según los primeros decretos autonómicos de Primaria y ESO, a los que ha tenido acceso
EL MUNDO, las CCAA se han dividido en dos grupos al interpretar los criterios estatales.
Uno seguirá al pie de la letra a la ministra Pilar Alegría. Otro, integrado por las regiones
gobernadas por el PP, ha ampliado mucho los contenidos, ha apostado por no bajar el
listón y ha seguido dando más importancia al conocimiento que a las actitudes y valores,
utilizando todos los resquicios legales para organizar una enseñanza alternativa a la del
Gobierno. Éstas son las diferencias:

Evaluación

El Ministerio de Educaciónha quitado las calificaciones numéricas en Primaria y la ESO y
las ha dejado en Bachillerato. Ya sólo se podrá hablar de Insuficiente, Suficiente, Bien,
Notable o Sobresaliente. Es el sistema que han seguido los decretos de Navarra o
Castilla-La Mancha. Pero muchos profesores y padres prefieren las notas numéricas
porque no es lo mismo un 1 que un 4 o un 7 que un 8,9. Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y
León y Andalucía conservarán la escala tradicional del 1 al 10, lo que permitirá preservar
también las matrículas de honor y las menciones honoríficas, que Alegría ha eliminado
igualmente. Para que el Ministerio de Educación no impugne sus normas, estás regiones
vincularán, por ejemplo, el 8 y el 9 al Sobresaliente. «En las actas de evaluación y
cualquier otro documento oficial no puede figurar una nota», recuerdan en el equipo de
Alegría, que ya ha advertido de que «el Gobierno actuará si alguna cuestión contraviene la
ley».

https://www.elmundo.es/espana/2022/04/26/6266f57dfdddff902c8b45c5.html
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Historia

El decreto de la ESO de Madrid recupera en Historia todo lo que ha desaparecido en el
estatal: la Hispania romana, la Edad Media en la Península Ibérica, Al-Andalus, la Corona
de Castilla y la Corona de Aragón, los Reyes Católicos, el descubrimiento de América, los
Austrias, Carlos V, Felipe II, La Guerra de los 30 Años, los Habsburgo, la Guerra de la
Independencia, Isabel II, La Restauración, Alfonso XIII... y así hasta nuestros días.

Galicia va a recuperar también en el Bachillerato los contenidos de la Historia de España
anteriores a 1812, mientras que Murcia pone en valor la identidad nacional española, justo
lo contrario que hace Cataluña.

Navarra huye del planteamiento cronológico y tiene «un enfoque basado en problemas
sociales relevantes» que pretenden «despertar» la «conciencia del alumno». No se citan
hechos concretos, sino que se aborda el «mínimo vital», las «actitudes y
comportamientos sexistas» o la «alianza entre civilizaciones». Los alumnos tendrán que
estudiar, por ejemplo, la «desigualdad social y la disputa por el poder» o la «interpretación
del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad».

"Socioafectivo"

Para «evitar el adoctrinamiento», Madrid ha quitado términos como «ecofeminismo»,
«perspectiva de género», «ecosocial» o «ecodependencia». En su currículo no aparece la
mención al polémico «sentido socioafectivo» de las Matemáticas, aunque las emociones
sí se abordarán en esta asignatura.

Suspensos

Madrid no ha sido tan contundente como Murcia, que obliga al alumno a repetir si
suspende cuatro asignaturas. El artículo 22 del texto madrileño se limita a recomendar a
los profesores: «Para facilitar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos
por parte de los equipos docentes, éstos podrán tomar en consideración que un alumno
repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias». Se podrá pasar
de curso con tres suspensos si no son a la vez Lengua y Matemáticas.

Eso sí, introduce una novedad que no aparece en el currículo estatal: para dejar pasar a
un alumno de curso con muchos suspensos tendrán que estar de acuerdo dos tercios de
los miembros del equipo docente. Murcia recoge una fórmula parecida pero habla de una
mayoría de tres cuartos. Esta exigencia de que haya consenso entre los profesores es
una de las cuestiones que probablemente generará conflictos legales, pues el Ministerio
dice que «no se puede limitar la autonomía de los docentes».

Alternativa a Religión

Galicia pone una alternativa concreta a Religión: quienes no la cursen en la ESO harán un
proyecto para desarrollar competencias clave. Una fórmula parecida utiliza Madrid, que
«ha minimizado» en el horario los Valores Cívicos y Éticos hasta dejarlos en la hora

https://www.elmundo.es/espana/2021/10/13/6167328221efa0950e8b45e5.html
https://www.elmundo.es/espana/2021/08/08/610fde03fc6c83884b8b464d.html


semanal que fija el Gobierno. Ambas regiones recuperan la Filosofía como optativa en 4º
de la ESO, como han hecho casi todas las CCAA ante la desaparición de la materia en el
currículo estatal. Murcia no pone asignatura de Filosofía concreta pero, dentro del
Proyecto de Investigación, los alumnos podrán escoger entre varios temas y uno es la
retórica y la argumentación.

Gramática y logaritmos

En Lengua Castellana y Literatura de la ESO, Madrid pone más gramática, el Siglo de Oro
y la Generación del 98. En Matemáticas, ha añadido los logaritmos en 4º, la jerarquía de las
operaciones, la raíz cuadrada, sucesiones, la regla de Ruffini... Incorpora también el valor
absoluto de un número entero; la obtención, a partir de su descomposición factorial, del
máximo común divisor y del mínimo común múltiplo de dos números; las progresiones
aritméticas y geométricas, y la división y factorización de polinomios.

Conforme a los criterios de

Saber más

https://www.elmundo.es/em/codigo-etico.html
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Una protesta de mestres rebenta un acte de
Cambray | Redacció | barcelona | Societat |
El Punt Avui
El pols dels docents contra el conseller d’Educació continua ben viu i aquesta tarda s’ha viscut
un nou exemple quan un centenar de persones, membres del Sindicat de Professors de
Secundària, han boicotejat un acte presidit per Josep Gonzàlez Cambray. Cridaven per demanar
la dimissió del conseller i una millora de l’educació pública. Els manifestants han xisclat
consignes com “A l’escola pública, els diners públics” i han mostrat pancartes demanant la
dimissió del conseller.

Quan ha aparegut Cambray, els manifestants han fet sonar botzines i xiulets, impedint que
comencés l’acte de presentació del document “Nous aprenentatges, nous espais”, que tenia lloc
al paranimf de la Universitat de Barcelona i que, finalment, no s’ha pogut celebrar.

El document que s’havia de presentar avui és una guia que estableix les bases dels nous criteris
constructius i de transformació dels centres educatius i en la seva elaboració han participat
professionals de diferents àmbits i disciplines, entre ells, més de 80 arquitectes que han aportat
idees per a la transformació dels espais educatius.

A l’acte havien acudit, a més del conseller, representants de la Universitat de Barcelona, del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i de la fundació Jaume Bofill, entre uns altres.
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Una protesta obliga Cambray a cancel·lar un acte a la UB
El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha tingut una rebuda molt tensa a l’acte organitzat pel departament per presentar el document Nous
aprenentatges, nous espais. Tant és així que finalment s’ha vist obligat a cancel·lar l’acte. Els sindicats han accedit a la sala de la Universitat de Barcelona
on s’havia de fer la presentació i han esperat el conseller amb crits de “Cambray cessament” i “sense nosaltres, no hi ha ensenyament”, xiulets i cassolades.
A les 18:30, quan havia de començar l’acte, els sindicats encara eren davant el faristol on Cambray havia de presentar aquest document per denunciar els
“atacs” contra l’educació pública.

“No estem disposats a deixar-nos trepitjar més”, han avisat mentre la incògnita sobre la presència de Cambray a l’acte encara sobrevolava el Paranimf de la
UB. La mà dreta de Cambray, la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, ha arribat a la sala on s’havia de celebrar l’acte a dos quarts de set, però ha
mantingut un perfil baix i ha esperat asseguda a veure com evolucionaven els esdeveniments.

Mitja hora de retard per la manifestació contra Cambray

Finalment, l’acte no ha pogut començar tot i els esforços de la cap de protocol de la Universitat de Barcelona, que ha demanat als sindicats que “continuïn
manifestant-se a un costat de la sala” per poder començar l’acte. Després els ha donat la benvinguda a la universitat de manera irònica. La tensió ha anat
escalant i la cap de protocol de la universitat s’ha mostrat indignada per l’actitud dels professors, que en cap moment han accedit a abandonar el passadís
central de la sala. Finalment el conseller ha comparegut per donar les gràcies a les persones que han vingut a veure l’acte i ha marxat.

https://elmon.cat/societat/cambray-cancelar-protesta-sindicats-410139/
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Un cartell dels professors que esperen el conseller Cambray a la UB / I.N

El document que s’havia de presentar pretén establir les bases dels nous criteris constructius i de transformació dels centres, pel que a l’acte de presentació
hi ha assistit la degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Assumpció Puig. També han assistit a la presentació la presidenta de la Fundació
Jaume Bofill, Isabel Vilaseca, la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, i la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora.

La guerra contra Cambray

Aquestes protestes s’emmarquen en la guerra que han declarat els sindicats al departament d’Educació després que Cambray anunciés mesures que “han
fet vessar el got” de la paciència dels mestres i professors. Després de sis dies de vaga al març, els sindicats amenacen amb noves mobilitzacions si la
conselleria no respon a les seves reivindicacions. Les posicions, però, segueixen enrocades, i per ara no hi ha guanyador d’aquesta partida d’escacs.

https://elmon.cat/societat/cambray-curs-comencara-5-setembre-370969/
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Els sindicats de docents boicotegen un
acte de Cambray a la UB

Els representants sindicals han tornat a plantar aquest
dilluns Educació en la reunió de la taula sectorial

Els sindicats de docents ultimen els detalls de noves mobilitzacions, després de les cinc
jornades de vaga de març, perquè el Departament d’Educació atengui les seves
reivindicacions. Aquest dilluns han plantat la conselleria en la reunió de la taula sectorial i a la
tarda han acudit al paranimf de la Universitat de Barcelona (UB), on havia de tenir lloc la
presentació de l’informe ‘Nous aprenentatges, nous espais’, i han boicotejat l’acte.

L’acte a la UB havia de començar les 18.30, però un grup de dirigents sindicals han irromput a la
sala amb crits de «Cambray, dimissió». I així han estat durant una bona estona, negant-se a
retirar-se, fins que Educació ha decidit suspendre la presentació.

Notícies relacionades

El conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, que havia d’intervenir, ha esperat uns minuts, i fins i tot
ha intentat dir alguna cosa, però després ha decidit marxar i finalment tot l’acte, en el qual també
participava la Fundació Bofill i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ha sigut suspès. «I
continuarem així. En tots els actes que faci, farem el mateix», han advertit fonts sindicals
presents al paranimf de la UB.

Segons han explicat fonts sindicals a aquest diari, la nova plantada a la taula sectorial es deu al
fet que «no hi ha hagut avenços significatius» en les converses amb el departament. Les dues
parts es van reunir divendres per a una primera presa de contacte després de l’aturada de
Setmana Santa, però els docents no van apreciar cap avenç, per la qual cosa mantenen el seu
pla de mobilitzacions, que anunciaran en les pròximes hores.

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20220425/sindicats-professors-boicot-acte-cambray-13566255
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Una classe de 4t de l’ESO en una escola de Sant Sebastián de los Reyes, aMadrid
EP

Madridprohibiràpassarcursa l’ESOsi se
suspènmates, llengua iunaaltramatèria
El ministeri adverteix que la norma que prepara Ayuso contravé la Lomloe

llat en aquest document i que els
manifestantsnorepresenten“els
nostres docents”. “Aquest matí
nos’hanpresentatalasetenatau-
la sectorial convocada i a la tarda
venenasabotejaraixò”.Vaafegir
ques’haprogramat lareversióde
totes les retallades perquè “tot
alhoranoespot fer”,peròqueels
sindicats prefereixen mantenir
“unclimadeconfrontació”.
Els sindicats continuen orga-

nitzant mobilitzacions com la
d’ahir després de les fracassades
negociacions i després de cinc
dies de vaga al març, desenca-
denats per l’anunci, sense diàleg
i sense previ avís, del canvi de

l’inicidelpròximcursescolar.
Un dels principals punts d’es-

cull són les hores de classe dels
professors. El departament ac-
cepta recuperar les 23 hores lec-
tives a primària el curs 2023-
2024 i les 18hores lectives de se-
cundària el 2024-2025. Les
organitzacions sindicals exigei-
xen que la millora laboral sigui
per al pròxim curs i per a tot el
col·lectiu.Argüeixenquealares-
ta d’Espanya s’ha revertit aques-
ta retalladaenel sectorpúblic.
De totes maneres, la mesura

comporta un augment de con-
tractació de docents substancial
(unpercadaquatre, segonsestu-

llum i es presentin a exposició
pública, ja que, de moment,
només són una intenció. En tot
cas, així que es coneguin, co-
mençarà recordant-los amb
cartes informatives la legalitat
vigent d’una llei amb caràcter
orgànic.
Madrid i Múrcia també es

resisteixen a perdre les notes
numèriques, i a l’esborrany del
decret determinen que apare-
guin als butlletins i les actes.
Madrid manté les qualificaci-
ons de la Lomloe (excel·lent,
notable, bé, suficient i insufici-
ent), però indica que “els re-
sultats de l’avaluació es relaci-
onaran amb les qualificacions,
de tal manera que s’indicarà
insuficient (IN) per a les quali-
ficacions amb valors entre 1 i 4,

suficient (SF) per a la qualifi-
cació amb valor 5, bé (BI) per a
la qualificació amb valor 6, no-
table (NT) per a les qualificaci-
ons ambvalors 7 o8 i excel·lent
(SB) per a les qualificacions
amb valors 9 o 10”. També res-
cata les matrícules d’honor i
les mencions honorífiques.
Múrcia, per la seva part, vol
continuar qualificant d’1 a 10.
Aquest sistema s’ha eliminat

a la nova llei, que, com en al-
tres sistemes educatius euro-
peus, no fa servir números.
Segons fonts ministerials, “a
les actes d’avaluació i qualse-
vol altra documentació oficial
no hi pot figurar una nota. Una
altra cosa són els butlletins
informatius que presentin als
pares”.c

CARINA FARRERAS
JOSEP FITA
Barcelona

La Comunitat de Madrid pre-
para un decret de currículum
en què vol esquivar la normati-
va d’avaluació de la llei Celaá
que permet als alumnes de
l’ESO passar de curs sense lí-
mit de suspensos si el claustre
així ho estima oportú. Madrid
restringeix el pas si entre els
tres suspensos hi ha castellà i
matemàtiques. S’afegeix així a
la rebel·lió que també prepara
la Comunitat de Múrcia, que
als seus esborranys de currí-
culum obliga a repetir amb
més de quatre assignatures
suspeses.
Les dues comunitats estan

elaborant el decret de currícu-
lumque desenvolupa lesmatè-
ries corresponents a un 40%
de l’horari escolar (en comuni-
tats amb llengua oficial és d’un
50%), publicats en mitjans de
comunicació madrilenys. S’hi
incorporen normatives de pro-
moció i avaluació pròpies, que
contravenen les de la llei Celaá
i que, si es publiquessin, troba-
ran l’oposició del Govern cen-
tral, segons fonts ministerials.
En concret, se centren en el

pas de curs en la secundària; la
Lomloe explicita que es passa
de curs ambunaoduesmatèri-
es suspeses, que s’han de recu-
perar el curs següent, i deixa a
criteri dels docents si l’alumne
repeteix amb tres o més assig-
natures. Múrcia obliga a repe-
tir amb quatre matèries i
Madrid, que permet passar
amb tres o més, impedeix de
passar de curs si entre aques-
tes hi ha simultàniament cas-
tellà i matemàtiques.
A més, els governs autonò-

mics també volen canviar la
manera de decidir la promo-
ció. La Lomloe especifica que
la promoció i l’obtencióde títol

quan hi ha matèries suspeses
depèn de la junta de docents,
sense detallar la majoria. Ma-
drid afegeix que hi hauran
d’estar d’acord dos terços i
Múrcia, tres quarts.
La ministra Pilar Alegría va

advertir divendres passat que
“no es pot contravenir una llei
aprovada pel Congrés”. El mi-
nisteri no actuarà fins que
aquestes normatives surtin a la

També pretén
recuperar les notes
numèriques
als butlletins i
les actes oficials

Cambrayanul·la unacte al paranimf
de laUBperunaprotestadels sindicats
CARINA FARRERAS
Barcelona

El conseller d’Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray, va anul·lar
ahir lapresentaciódeldocument
Nous aprenentatges, nous espais
que s’havia de fer al paranimf de
la Universitat de Barcelona per
les sonores protestes d’un grup
de representants sindicals que,
valent-se de botzines i xiulets,
van impedir que se sentissin els
ponents.
El conseller vamanifestar que

el boicot és una “falta de respec-
te” a les persones que han treba-

dis de fa uns anys) que, segons
Educació, no es pot aplicar el
2022 perquè no està previst als
pressupostosd’aquestexercici.
La conselleria exposa que

aquest 2022 es cobrirà la reduc-
ció de jornada d’un terç amb
substitucions de mitja jornada,
mesuraqueelssindicats janove-
uen com un avenç perquè ja ha-
via estat anunciada abans de les
vagues. I que es pagarà el com-
plement de funció directiva als
directors en actiu, cosa que tam-
pocnoesveucomunamillora, ja
que és de compliment obligatori
després d’una sentència del Tri-
bunalSuperiordeJustíciadeCa-
talunya (TSJC).
També s’avança, segons

Cambray,enlareduccióderàtios
de P3 i en l’estabilització de do-
cents amb concursos de mèrits i
oposicions.c

Els adults amb
asma tenen
més riscde
desenvolupar
obesitat

A. LÓPEZ TOVAR Barcelona

Els adults amb asma tenen
més risc de desenvolupar
obesitat, i lespossibilitatsaug-
menten entre les persones
que tenen asma no al·lèrgica,
han tingut la malaltia durant
més temps o estan en tracta-
ment amb corticoesteroides.
Sónlesconclusionsd’unestu-
di liderat per l’Institut de Sa-
lut Global de Barcelona (IS-
Global) que analitza les dades
i l’evolució demés 8.700 per-
sonesd’onzepaïsoseuropeus,
amésd’Austràlia,recollitsen-
treel1990iel2014al’Enques-
ta de Salut Respiratòria de la
Comunitat Europea, amb vi-
sites de seguiment en inter-
valsd’unsdeuanys.
Treballs precedents han

mostrat que l’asma i l’obesitat
comparteixen factors de risc
socioeconòmics, conductuals
i ambientals, i que la primera
pot ser conseqüència de l’ex-
cés de pes. Però la relació in-
versanos’haviaestudiatdeta-
lladament.
L’informe, publicat a

Thorax, apunta que les per-
sones asmàtiques presenten
un risc d’obesitat un 21% su-
perior a les que no ho són. Els
asmàtics amb més persistèn-
cia de la patologia tenen un
32%mésdeprobabilitats, i els
que tenen asma al·lèrgica, un
47% més. El risc d’obesitat
entre els participants que
tractaven la malaltia respira-
tòria amb corticoesteroides

vaascendiraun99%.
La reducció de l’activitat fí-

sica entre les persones asmà-
tiques és una explicació per a
l’augment de pes?No. Segons
JudithGarcía-Aymerich, res-
ponsable del programa de
malaltiesnotransmissiblesde
l’ISGlobal, els resultats de la
investigació no avalen aques-
tahipòtesi.
Unestudi anteriorhavia re-

velat l’associació entre l’asma
i l’obesitat enelsnensdesprés
d’un seguiment de deu anys.
Aquest és el primer quemos-
traunarelaciósemblantenels
adults, independentment del
sexe. Segons García-Ayme-
rich, els mecanismes pels
quals l’asma incrementa la
probabilitat d’obesitat encara
són desconeguts, però els re-
sultats de la investigació d’IS-
Global “tenen implicacions
per a l’atenció clínica dels
adults ambasma”.c

Les possibilitats
d’excés de pes
en tractats amb
corticoesteroides
augmenten un 99%
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Los sindicatos plantan de nuevo a Cambray
Los sindicatos han vuelto a dar plantón al Departamento de Educación en la reunión de la mesa
sectorial prevista para este lunes. Y lo hacen, según han explicado a Crónica Global, porque la
conselleria que dirige Josep Gonzàlez-Cambray no ha sido "capaz de hacerles una propuesta"
que les convenza. 

El viernes por la mañana, los representantes de los docentes acudieron a un encuentro con la
directora general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, Dolors Colell, en la que no se
produjeron avances en cuanto a las mejoras de las condiciones laborales de unos profesores
que se movilizan desde hace meses. Por el momento, no hay fecha para un nuevo encuentro y
se mantiene el enroque entre las partes. Las nuevas condiciones del próximo curso escolar
mantienen vivo el conflicto laboral. 

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, en el Parlament / TONI
ALBIR - EFE

Hora lectiva en primaria

El enésimo rechazo de acudir a la mesa sectorial se debe a que el Govern no ha presentado
"ninguna mejora para todo el colectivo". Sin embargo, sí que hay avances en algunas de las
propuestas. Como avanzó este medio, desde la consejería se ha cedido en la reducción de la
hora lectiva en la educación primaria, pero no en la secundaria. Los sindicatos rechazan
esta mejora parcial. "Nos recortaron las condiciones a todos a la vez y, por tanto, tendrían que
devolvérnoslas a todos a la vez", dicen desde Ustec.

La estrategia que ha seguido la Generalitat para solventar el problema con la comunidad
educativa aún no contenta a la parte social. De hecho, los docentes consideran que la intención
de Cambray es desgastar las relaciones sindicales y recuerdan que, desde un principio, el
departamento que dirige el republicano propuso “hacer reuniones bilaterales con cada uno de
los representantes con la clara intención de destruir la fuerte unión sindical existente”, explican
desde UGT. 

Una profesora junto con alumnos de Educación Primaria / EUROPA PRESS

Movilizaciones en mayo y junio

Frente a este panorama, el colectivo docente mantiene las movilizaciones durante mayo y
junio. Los detalles de las nuevas protestas se concretarán en los próximos días, aunque ya han
avanzado que una de las opciones que tienen sobre de la mesa es la de hacer una huelga
parcial. 

Serán los centros y las asambleas de cada una de las organizaciones laborales las que decidan
el camino a seguir. Aun así, mandan un aviso a Cambray de que están "más unidos que
nunca". "Nuestras estrategias son comunes y nos mantenemos firmes en nuestras
convicciones", sentencian. 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/sindicatos-plantan-nuevo-departamento-educacion-cambray_650864_102.html
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La Plataforma per la Llengua clama amb
Torra i Borràs en defensa del català
Clam unànime a favor del català a l’escola. Un centenar de persones s’han congregat aquest
dilluns al campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra per presentar el manifest
‘Defensem l’escola en català’, un text signat per 200 personalitats que condemna la modificació
de la Llei de Política Lingüística (LPL). Tot i que un dels objectius de l’acte era assenyalar els
partits que han acordat aquesta modificació, l’acte ha comptat amb la presència d’una de les
personalitats més destacades de Junts per Catalunya: la presidenta del Parlament, Laura
Borràs. També ha assistit a l’esdeveniment -organitzat per la Plataforma per la Llengua-
l’expresident de la Generalitat Quim Torra. 

Quim Torra i Laura Borràs a l'acte de la Plataforma per la Llengua / Foto: Sergi
Alcàzar

L’esdeveniment ha consistit a mostrar experiències personals de diverses persones
relacionades amb la llengua, com polítics, músics i professors. Algunes intervencions han estat
de professores, que és qui dia rere dia es troba a l’epicentre de molts dels conflictes dels darrers
mesos. Allà on la justícia espanyola ha perpetrat una ingerència a través del 25%, on s’haurà de
tirar endavant la modificació del currículum escolar, i on pot tenir conseqüències la modificació
de la LPL. Pep Cruanyes, exvicepresident de l’Assemblea Nacional Catalana i expert en drets
lingüístics, ha alertat que aquest acord pot tenir “efectes greus” perquè “en comptes de
combatre els tribunals” espanyols, suposaria “un aval” perquè més endavant trepitgin encara
més els drets dels catalanoparlants. 

Rogeli Montoliu, jurista i membre de la Comissió de Llengua Catalana del Consell de
l’Advocacia Catalana, ha destacat “l’efecte bumerang” que pot tenir la modificació de la LPL.
Segons ell, això pot animar moltes famílies castellanoparlants a veure’s amb el dret d’imposar la
llengua espanyola a les aules catalanes. “Farem un pas enrere si això no es para, i ens en
podem penedir tota la vida; perquè si perdem la llengua, perdrem la cultura, i en conseqüència
la nostra identitat”, ha afegit. Per altra banda, la presidenta de l’European Language Equality
Network, Elin Haf Gruffydd Jones, ha denunciat la “falta de consens” que hi ha al voltant d’una
qüestió tan important com és la llengua del país. 

Òscar Escuder, president de la Plataforma per la Llengua, durant el seu discurs /
Foto: Sergi Alcàzar

La presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, també ha participat a
l’acte, i ha denunciat que la reforma pot generar “desigualtats” al país, ja que l’actual model
garanteix “unes perspectives en el món laboral equitatives”. Segons ella, l’escola en català
serveix per tenir un model econòmic més “just” a Catalunya. L’últim a tenir la paraula ha estat el
president de l’entitat organitzadora de l’acte, Òscar Escuder, que ha titllat la modificació de
l’LPL de “gol en pròpia porta” i la feina dels professors que col·laboren a fer sobreviure el català
com a “heroica”. No obstant això, ha manifestat que “els herois haurien d’estar només a les
pel·lícules i els llibres, no a les aules; perquè els professors haurien de poder fer feina normal”.

El manifest

https://www.elnacional.cat/ca/politica/plataforma-llengua-clama-quim-torra-laura-borras-defensa-catala_747225_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/votacio-acord-catala-torna-posposar-falta-consens_744486_102.html


El manifest ‘Defensem l’escola en català’ ha estat signat per més de 200 personalitats de
diferents àmbits, i demana que s’aturi la modificació de la Llei de Política Lingüística; un acord al
qual han arribat Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PSC i comuns. Es tracta d’una
modificació que obre la porta al fet que el castellà passi a ser una llengua vehicular més a
l’escola catalana. De fet, l’acte d’avui ha comptat amb la intervenció de diverses personalitats
d’àmbits com la justícia, la pedagogia, la sociolingüística, la filologia, la política, la cultura, la
universitat i la investigació.

El manifest considera que la incorporació de la vehicularitat del castellà en una llei catalana
representaria un pas enrere que el català no es pot permetre, tenint en compte la situació
d'emergència lingüística. A més, defensa que la modificació de la llei seria “estèril i gratuïta”,
perquè “no serviria tampoc per donar resposta als requeriments judicials de la sentència del
TSJC”, que pretén imposar un mínim del 25% d'hores lectives en castellà. Els signants del
manifest critiquen que el Govern “cedeixi a l'embat judicial” i reivindiquen que la immersió
lingüística és indispensable per a la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans i per normalitzar el
català en tots els àmbits. El manifest ha aplegat suports de professionals d'arreu dels territoris de
parla catalana i reclamen als diputats de tots els grups polítics cinc compromisos.

Vista general del públic durant l'acte d'aquest dilluns / Foto: Sergi Alcàzar

Cinc compromisos

Aquests compromisos impliquen aturar la proposta de modificació de l’LPL; reforçar el català
al sistema educatiu, així com l’ús de l’occità a l’Aran; garantir la no discriminació dels alumnes
en l’accés al coneixement i l’ús del català; col·laborar amb les institucions dels altres territoris de
parla catalana per fer del català l’idioma públic i comú; i fer que el català també sigui “útil,
necessari i atractiu” fora dels centres educatius “a través, per exemple, de la millora de la nova
llei de l’audiovisual”.

En aquest manifest es deixa ben clar que la modificació de la LPL “no pot ser aprovada perquè
constitueix un retrocés amenaçador per al futur de la llengua en un àmbit que és clau per a
normalitzar-la”. De fet, es tracta d’un text que mira d’avisar que aquesta modificació no és una
bona resposta a les sentències del 25% de castellà perquè “tal com hem vist al País Valencià,
els tribunals, a partir de demandes d’organismes públics i privats que no s’han aturat,
continuarien atacant l’escola en català amb qualsevol pretext”.

https://www.elnacional.cat/ca/politica/desconvocades-manifestacions-26-abril-acord-catala_745944_102.html
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Manifest contra la reforma de la llei de
política lingüística d'ERC, Junts, PSC i
comuns
Més de 200 personalitats dels àmbits del dret, la cultura, la docència o el periodisme han signat un
manifest contrari a la reforma de la llei de política lingüística acordada entre ERC, Junts, PSC
i comuns, tot i que Junts se'n va desmarcar hores després d'haver-ho anunciat.

El text, titulat "Defensem l'escola en català", exigeix l'aturada de la reforma legislativa perquè
assegura que constitueix un retrocés amenaçador per al futur de la llengua "en un àmbit que
és clau per a normalitzar-la". A més, adverteix que la modificació no frenarà la judicialització de la
llengua i farà retrocedir el model d'immersió lingüística.

Si la reforma s'aprova, la norma declararà el català com a "llengua pròpia de Catalunya", que
és "normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu". La
modificació, però, també apunta que el castellà "és emprat en els termes que fixin els
projectes lingüístics de cada centre", un fet que el manifest critica:

"La incorporació explícita de la vehicularitat del castellà en una llei catalana
representaria un pas enrere que el català no es pot permetre en la situació de feblesa
actual, accentuada entre la població més jove."

El manifest s'ha presentat aquest dilluns a la tarda a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra.
A l'acte hi ha assistit la presidenta del Parlament, Laura Borràs, l'expresident de la
Generalitat Quim Torra i els diputats de Junts Aurora Madaula i Francesc de Dalmases.

Quim Torra i Laura Borràs, en l'acte de presentació del manifest "Defensem l'escola en
català" (ACN/Martí Rodríguez)

Impulsat per Plataforma per la Llengua, el manifest "Defensem l'escola en català" considera que

https://www.ccma.cat/324/manifest-contra-la-reforma-de-la-llei-de-politica-linguistica-derc-junts-psc-i-comuns/noticia/3160260/
https://www.ccma.cat/324/govern-psc-i-comuns-acorden-explicitar-lus-del-castella-a-lescola-pero-sense-fixar-percentatges/noticia/3154111/
http://www.defensemlescolaencatala.cat/


la reforma és una "rendició" davant el que creuen que és una "persecució activa i atàvica" a la
llengua catalana.

És per això que reclama a tots els diputats que aturin la proposta de modificació de la llei de
normalització lingüística. Aposten per una defensa i un reforç del català com a llengua d'ús del
sistema educatiu, fent-la més útil, atractiva i necessària.

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha criticat que, entre les formacions
que han impulsat la reforma, hi hagi dos partits independentistes, com Esquerra i Junts:

"No ens aportarà cap benefici i ens estem amenaçant sols. Fent un autogol, un tret al
peu, digueu-ne com vulgueu, però ens estem fent mal nosaltres mateixos. El resum és
que ens estem fent mal nosaltres mateixos. Per tant, des de Plataforma per la Llengua
demanem clarament que es retiri aquesta proposta de modificació de la llei de política
lingüística."

El rebuig d'alguns sectors ha fet que la reforma es trobi congelada per intentar obrir-la al consens
social.

Un moment de la presentació del manifest en contra de la reforma de la llei de política
lingüística (ACN/Martí Rodríguez)

En l'acte de presentació hi ha intervingut Lluïsa Selma, cap d'estudis de l'Escola Ferrer i Guàrdia
de Barcelona, que dit que, per als seus alumnes, "el català és un idioma estranger".

La directora de l'Institut Juan Ramón Jiménez de Sabadell, Sílvia Casajoana, ha assegurat que la
davallada del suport a la immersió lingüística es deu al fet que prometia ser un instrument
d'ascensor social, però no ho ha estat. "L'ascensor no ha funcionat, perquè només amb la
llengua no n'hi ha prou per donar oportunitats a la gent", ha afirmat.

Entre els signants hi ha escriptors com Jaume Cabré, Bel Olid, Màrius Serra, Irene Solà, Josep
Vallverdú o Antònia Vicens; músics com Maria del Mar Bonet, Cesk Freixas, Lluís Llach, Quimi
Portet, Joan Reig o Xavi Sarrià; intèrprets com Manel Barceló, Josep Maria Flotats, Joel



Joan, Sergi López, Lluís Marco o Carme Sansa; la presidenta de l'ANC, Elisenda
Paluzie; l'expresident de la Generalitat Quim Torra, l'exvicepresident Josep-Lluís Carod-Rovira i
els exconsellers Clara Ponsatí i Lluís Puig. La llista completa de signants es pot consultar aquí.

 

http://www.defensemlescolaencatala.cat/
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Nou manifest en defensa del català a
l’escola | Clara Ribas | barcelona | Política |
El Punt Avui
La Plataforma per la Llengua va presentar ahir a Barcelona el manifest Defensem l’Escola en
Català, en el qual s’exigeix aturar la modificació de la llei de política lingüística presentada per
ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem. El text, que ha rebut el suport de més de dos-cents
professionals, intel·lectuals i personalitats de la llengua, cultura i universitat catalanes, denuncia
que la incorporació explícita de la vehicularitat del castellà en una llei catalana és, afirmen, “un
pas enrere que el català no es pot permetre en la situació de feblesa actual, en un context
d’emergència lingüística, que es veu accentuada sobretot entre la població mes jove”.

Els signants apel·len a la “responsabilitat individual i a la consciència lingüística” de tots els
integrants dels grups parlamentaris perquè votin en contra de la proposició, la qual tindria,
segons consideren, “uns efectes molt perjudicials per a la normalització de la llengua catalana”.
Encara menys en un context d’emergència lingüística.

A més, defensa que la modificació de la llei seria estèril i gratuïta, perquè no serviria tampoc per
donar resposta als requeriments judicials de la sentència del TSJC, que pretén imposar un
mínim d’un 25% d’hores lectives en castellà. Els signants critiquen que el govern cedeixi a
l’embat judicial i reivindiquen que la immersió lingüística és indispensable per a la igualtat
d’oportunitats i per normalitzar el català en tots els àmbits.

En l’acte d’ahir van participar Sílvia Casajoana, directora de l’escola Juan Ramón Jiménez de
Sabadell, i Lluïsa Selma, cap d’estudis a l’escola Ferrer i Guàrdia de Barcelona, que van
coincidir a fer un crit d’alerta sobre la poca presència del català en el món dels alumnes que
assisteixen a centres considerats de molt alta i de màxima complexitat: “Per a aquests alumnes,
el català és allò que parlem els professors entre nosaltres. Per ells és anecdòtic, i no s’acaben
de creure que nosaltres el parlem a casa”, va assegurar Selma. Per la seva part, Casajoana va
demanar que, a més de l’escola, a tot l’entorn dels alumnes augmenti la presència del català:
“No en fem prou amb un InfoK i el Paraulògic, necessitem youtubers, influencers i moltes altres
eines perquè vegin que és una realitat que existeix, i no només una assignatura que es fa una
horeta a classe”, va concloure.

La petició d’augmentar la presència del català va ser recollida per tots els assistents, els quals
també van defensar la via de la mobilització com l’únic camí per aturar la modificació de la llei.

Entre els assistents a l’acte que es va fer al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu
Fabra del campus de la Ciutadella hi havia diputats de Junts per Catalunya –un dels grups que
van signar l’acord, tot i que més tard va demanar que se n’ajornés la tramitació– i de la CUP

Així, hi van assistir els diputats de JxCat Francesc Dalmases i Aurora Madaula, i, de la CUP,
Dolors Sabater. També va destacar la presència del 131è president de la Generalitat, Quim
Torra, i de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Precisament la junta de portaveus del
Parlament va ajornar fins al maig el debat de la proposta de reforma de la llei. A més, hi eren la
presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, l’advocat i president de la Comissió de la Dignitat, Josep
Cruanyes, o la presidenta de la Cambra, Mònica Roca.

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2131176-nou-manifest-en-defensa-del-catala-a-l-escola.html


Mitjà: elmon.cat

Publicat: 25/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 359.370
Lectores

Valor: 445€

URL: https://elmon.cat/politica/borras-acte-contra-acord-cat...

Borràs participa en una acte contra l'acord pel català
La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, han participat aquest dilluns en un acte contra el
controvertit acord pel català presentat per ERC, JxCat, PSC i Comuns. L’acte, organitzat per Plataforma per la Llengua, ha servit per donar suport al
manifest Defensem l’escola en català, signat ja per 200 personalitats de la cultura, la política i la comunicació. Actualment aquesta modificació està aturada
per tal de trobar més consens entre les entitats. La votació del text que s’acabi pactant s’hauria de fer el proper 9 de maig. JxCat, que és el partit que ha
demanat més temps, rep pressions perquè o bé no es despengi de l’acord o bé perquè en surti.

Fonts de la presidència del Parlament han explicat a EL MÓN que Borràs va rebre en audiència Plataforma per la Llengua la setmana passada i que
aleshores va adquirir el compromís de participar en l’acte, que s’ha celebrat a l’auditori de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), al campus de la Ciutadella.
La foto de Borràs en l’acte és una mostra de la dificultat interna que aquest acord genera dins de JxCat on, segons diverses fonts consultades, no hi ha
encara consens sobre com resoldre la modificació en curs. Això fa dubtar que es pugui arribar al 9 de maig amb una alternativa satisfactòria per tothom.

Borràs i Torra s’han assegut a la primera fila durant l’acte, però no han participat en els parlaments. Tot i així, els organitzadors han aconseguit una imatge
que es pugui interpretar com un suport polític i que, a més a més, pugui influir en les actuals negociacions per tirar endavant la qüestionada modificació de
la Llei de Política Lingüística. En l’acte també hi havia els diputats de JxCat Aurora Madaula i Francesc Dalmases, i la diputada de la CUP, Dolors
Sabater.

Plataforma per la Llengua demana retirar la reforma

En l’acte, el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha demanat que “es retiri” la proposta de modificació perquè “ni des del punt de vista
pedagògic, jurídic, legal, a nivell nacional, estatal o europeu, ni des del punt de vista social, té cap sentit”. Escuder ha advertit que la modificació que
preparen els partits “no ens portarà cap benefici, ens estem fent un autogol, un tret al peu, ens estem fent mal nosaltres mateixos”. En conseqüència, el
president de la Plataforma ha remarcat que demanen la retirada immediata de la reforma.

L’acte ha finalitzat amb un parlament del mestre, pedagog i pare de la immersió lingüística, Joaquim Arenas. Arenas ha considerat “evident” que hi ha
hagut “una precipitació en la seva elaboració”. “Si és bo que els partits arribin al consens sobre la llengua, també aquest consens s’ha de fer
comptant amb la societat i amb les parts implicades i no treure-se’l de la màniga”, ha advertit. “El que ha passat és que ha sortit un text molt deficient,
mai una modificació d’una llei no s’ha fet per fer retrocedir la que existia sinó per avançar”, ha comentat el pedagog. Arenas considera que la modificació
busca “aturar el progrés del català a l’escola”

Torra, un dels 200 signants del manifest

El manifest Defensem l’escola en català vol aturar la modificació de la llei de política lingüística que va ser anunciada setmanes enrere al Parlament. El text,
titulat Defensem l’escola en català, el signen personalitats com Lluís Llach, Màrius Serra, Josep-Lluís Carod-Rovira, Albano Dante Fachín, Òscar
Escudé (president de la Plataforma per la Llengua), Elisenda Paluzie (presidenta de l’ANC), els escriptors Jaume Cabré, Pau Vidal i Sebastià Alzamora, i
l’editor del Grup Món, Salvador Cot, entre molts d’altres. L’expresident Quim Torra és un dels signants del manifest, mentre que Laura Borràs no.

https://elmon.cat/politica/borras-acte-contra-acord-catala-410366/
https://elmon.cat/politica/25-castella-escoles-acord-erc-jxcat-psc-comuns-388568/
https://elmon.cat/politica/acord-erc-psc-comuns-jxcat-catala-388688/
http://www.defensemlescolaencatala.cat/


Borràs i Torra i la seva dona a l’acte contra la reforma de la llei de Política Lingüística / Plataforma per la Llengua/Jordi Borràs

El manifest sosté que la proposició de modificació de la llei de política lingüística “no pot ser aprovada” perquè representa un “retrocés amenaçador” per
al futur de la llengua a l’educació, un àmbit “clau” per normalitzar-la. Per això, els signants consideren que la “incorporació explícita” del castellà com a



llengua vehicular representaria “un pas enrere que el català no es pot permetre” per la situació de “feblesa” actual.

L’acte ha comptat amb parlaments de diversos signants dels manifest com el jurista expert en drets lingüístics Pep Cruanyes, que ha assegurat que “no es
pot fer una reforma” de la llei de Política Lingüística si no hi ha un consens social previ. Per la seva banda, Rogeli Montoliu, jurista membre de la Comissió
de Llengua Catalana del Consell de l’Advocacia Catalana, la modificació que impulsen els partits majoritaris “és una renúncia en tota regla” i ha denunciat
que el conflicte amb el català es deu al fet que “no tenim un Estat que defensi la nostra llengua”.

Defensa del model d’immersió lingüística

El model d’immersió lingüística ha estat també posat en valor per alguna de les persones que ha intervingut. La presidenta de l’European Language
Equality Network (ELEN), Elin Haf Gruffydd Jones, ha assegurat que la modificació del model d’immersió hauria de partir d’un consens que actualment a
Catalunya no existeix. Jones ha dit que el model bilingüe enforteix la llengua estatal, mentre que deixa la llengua minoritària en una posició de
desavantatge respecte a l’altra.

En l’acte també hi ha participat la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca. “Aquesta reforma pot generar desigualtats”, ha
advertit. Roca ha dit que el model d’escola catalana garanteix un nivell de català equitatiu i en conseqüència també ho serà a nivell laboral. La dificultat del
català a les escoles ha estat denunciat per mestres presents a l’acte, representants d’escoles d’alta complexitat a l’extraradi de Barcelona. Segons han
denunciat dues professores, els alumnes en aquests centres perceben el català com a llengua estrangera, com ho és l’anglès.

https://elmon.cat/societat/catala-arraconat-aules-residual-pati-386260/
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OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
Madrid, Galicia, Castilla y León, Mur-
cia y Andalucía se han desmarcado 
del Gobierno y mantendrán en la en-
señanza obligatoria las calificaciones 
numéricas como forma de «poner en 
valor el esfuerzo de los alumnos».  
Mientras, regiones como Navarra o 
Castilla-La Mancha las quitarán y se 
regirán por criterios más cualitativos.  

Según los primeros decretos auto-
nómicos de Primaria y ESO, a los que 
ha tenido acceso EL MUNDO, las 
CCAA se han dividido en dos grupos 
al interpretar los criterios estatales. 
Uno seguirá al pie de la letra a la mi-
nistra Pilar Alegría. Otro, integrado 
por las regiones gobernadas por el 
PP, ha ampliado mucho los conteni-
dos, ha apostado por no bajar el lis-
tón y ha seguido dando más impor-
tancia al conocimiento que a las ac-
titudes y valores, utilizando todos los 
resquicios legales para organizar una 
enseñanza alternativa a la del Gobier-
no. Éstas son las diferencias: 

 
EVALUACIÓN El Ministerio de Educa-
ción ha quitado las calificaciones nu-
méricas en Primaria y la ESO y las ha 
dejado en Bachillerato. Ya sólo se po-
drá hablar de Insuficiente, Suficien-
te, Bien, Notable o Sobresaliente. Es 
el sistema que han seguido los decre-
tos de Navarra o Castilla-La Mancha. 
Pero muchos profesores y padres pre-
fieren las notas numéricas porque no 
es lo mismo un 1 que un 4 o un 7,1 
que un 8,9. Madrid, Galicia, Murcia, 
Castilla y León y Andalucía conser-
varán la escala tradicional del 1 al 10, 
lo que permitirá preservar también 
las matrículas de honor y las mencio-
nes honoríficas, que Alegría ha elimi-
nado igualmente. Para que el Minis-
terio de Educación no impugne sus 
normas, estás regiones vincularán, 
por ejemplo, el 8 y el 9 al Sobresalien-
te. «En las actas de evaluación y cual-
quier otro documento oficial no pue-
de figurar una nota», recuerdan en el 
equipo de Alegría, que  ya ha adver-
tido de que «el Gobierno actuará si 
alguna cuestión contraviene la ley». 

 
HISTORIA El decreto de la ESO de 
Madrid recupera en Historia todo lo 
que ha desaparecido en el estatal: 
la Hispania romana, la Edad Media 
en la Península Ibérica, Al-Andalus, 
la Corona de Castilla y la Corona de 
Aragón, los Reyes Católicos, el des-
cubrimiento de América, los Aus-
trias, Carlos V, Felipe II, La Guerra 
de los 30 Años, los Habsburgo, la 
Guerra de la Independencia, Isabel 
II, La Restauración, Alfonso XIII... 
y así hasta nuestros días. 

Galicia va a recuperar también en 
el Bachillerato los contenidos de la 
Historia de España anteriores a 1812, 
mientras que Murcia pone en valor 
la identidad nacional española, jus-

to lo contrario que hace Cataluña.  
Navarra huye del planteamiento 

cronológico y tiene «un enfoque ba-
sado en problemas sociales relevan-
tes» que pretenden «despertar» la 
«conciencia del alumno». No se ci-
tan hechos concretos, sino que se 
aborda el «mínimo vital», las «actitu-
des y comportamientos sexistas» o 
la «alianza entre civilizaciones». Los 
alumnos tendrán que estudiar, por 
ejemplo, la «desigualdad social y la 
disputa por el poder» o la «interpre-
tación del sistema capitalista desde 
sus orígenes hasta la actualidad». 

 
«SOCIOAFECTIVO» Para «evitar el 
adoctrinamiento», Madrid ha quita-

do términos como «ecofeminismo», 
«perspectiva de género», «ecosocial» 
o «ecodependencia». En su currículo 
no aparece la mención al polémico 
«sentido socioafectivo» de las Mate-
máticas, aunque las emociones sí se 
abordarán en esta asignatura.  

 
SUSPENSOS Madrid no ha sido tan 
contundente como Murcia, que obli-
ga al alumno a repetir si suspende 
cuatro asignaturas. El artículo 22 del 
texto madrileño se limita a reco-
mendar a los profesores: «Para fa-
cilitar la toma de decisiones sobre 
la promoción de los alumnos por 
parte de los equipos docentes, éstos 
podrán tomar en consideración que 
un alumno repetirá curso cuando 
tenga evaluación negativa en tres o 
más materias». Se podrá pasar de 
curso con tres suspensos si no son 
a la vez Lengua y Matemáticas. 

Eso sí, introduce una novedad que 
no aparece en el currículo estatal: pa-
ra dejar pasar a un alumno de curso 
con muchos suspensos tendrán que 
estar de acuerdo dos tercios de los 
miembros del equipo docente. Mur-
cia recoge una fórmula parecida pe-
ro habla de una mayoría de tres cuar-
tos. Esta exigencia de que haya con-
senso entre los profesores es una de 
las cuestiones que probablemente ge-
nerará conflictos legales, pues el Mi-
nisterio dice que «no se puede limi-
tar la autonomía de los docentes». 

 
ALTERNATIVA A RELIGIÓN Galicia po-
ne una alternativa concreta a Reli-
gión: quienes no la cursen en la ESO 
harán un proyecto para desarrollar 
competencias clave. Una fórmula pa-
recida utiliza Madrid, que «ha mini-
mizado» en el horario los Valores Cí-
vicos y Éticos hasta dejarlos en la ho-
ra semanal que fija el Gobierno. Am-
bas regiones recuperan la Filosofía 
como optativa en 4º de la ESO, co-
mo han hecho casi todas las CCAA 
ante la desaparición de la materia en 
el currículo estatal. Murcia no pone 
asignatura de Filosofía concreta pe-
ro, dentro del Proyecto de Investiga-
ción, los alumnos podrán escoger 
entre varios temas y uno es la retó-
rica y la argumentación.  

 
GRAMÁTICA Y LOGARITMOS En Len-
gua Castellana y Literatura de la ESO, 
Madrid pone más gramática, el Siglo 
de Oro y la Generación del 98. En Ma-
temáticas, ha añadido los logaritmos 
en 4º, la jerarquía de las operaciones, 
la raíz cuadrada, sucesiones, la regla 
de Ruffini... Incorpora también el va-
lor absoluto de un número entero; la 
obtención, a partir de su descompo-
sición factorial, del máximo común 
divisor y del mínimo común múltiplo 
de dos números; las progresiones arit-
méticas y geométricas, y la división 
y factorización de polinomios.

Alumnos del IES Cardenal Cisneros de Madrid. BERNARDO DÍAZ

Madrid recupera  
los logaritmos y los 
Reyes Católicos y 
refuerza la gramática 

Navarra apuesta  
por «despertar»  
la «conciencia»  
de los alumnos

Las autonomías se dividen a favor  
y en contra de las notas numéricas 
Pese a que Alegría las quitó, las regiones del PP las rescatan y ponen más conocimientos

El sospechoso 
de la muerte de 
Esther, a la juez: 
«No sé nada»

GEMA PEÑALOSA  MADRID 
Lejos de aportar luz sobre la 
desaparición y muerte de 
Esther López, la declaración 
del principal sospechoso ante 
la magistrada dejó ayer la in-
vestigación en el mismo punto. 
Óscar S., la última persona que 
estuvo con Esther y la principal 
pieza del puzzle que la Guardia 
Civil intenta ordenar, se mostró 
esquivo y poco colaborador. 
Mantuvo, según apuntan fuen-
tes jurídicas consultadas por 
este periódico, que la madru-
gada del día 13 de enero la de-
jó en medio de la nada porque 
ella, según él, se enfadó y se 
bajó del coche minutos antes 
de las tres de la madrugada. 

Su declaración, de la que re-
celan los investigadores porque 
el posicionamiento de su móvil 
y el de la mujer le sitúan juntos 
en las proximidades de su cha-
lé hasta al menos las seis de la 
madrugada, no experimentó 
cambios. «No sé nada», fue su 
respuesta más repetida a las 
preguntas de la magistrada, el 
fiscal y los abogados. De acuer-
do con las mismas fuentes, Ós-
car S. no supo explicar por qué, 
como atestigua la tecnología, 
dejó su teléfono móvil en su ca-
sa de Valladolid horas después 
de la muerte de Esther para 
desplazarse hasta el chalé de su 
familia en el que supuestamen-
te estuvieron esa madrugada.  

Tampoco despejó por qué 
ocultó ese viaje y otro posterior 
(esa misma tarde-noche) a los 
agentes cuando le tomaron de-
claración. La Guardia Civil lo 
ha sabido, y así lo ha plasmado 
en un informe preliminar, tras 
analizar las coordenadas de su 
móvil. En ese dossier, los agen-
tes indican que en la madruga-
da del día 13 de enero puso su 
terminal en modo avión, algo 
que él tampoco ha explicado. 
«No sé, yo no toqué el móvil. 
No pongo el modo avión», dijo. 

Mientras tanto, los investiga-
dores aguardan la respuesta a 
su solicitud de orden europea 
de investigación dirigida a las 
autoridades alemanas para po-
der acceder al sistema telemá-
tico de su coche, un Volkswa-
gen T-Roc (cuya sede central 
está allí) que, en este momen-
to, es uno de los elementos más 
importantes de la investiga-
ción. En la boca del maletero, 
«un lugar poco habitual», se 
hallaron restos biológicos de 
Esther. El objetivo es, tal como 
exponen los agentes, obtener 
los datos del sistema de control 
de navegación y así poder abo-
tonar los indicios en su contra 
que han puesto ante la jueza 
que instruye el caso. 
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Madrid mantendrá las notas numéricas y
toda la Historia en la ESO en contra de la
'Ley Celáa'
La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, vuelve a ser el gran dolor de muelas
del Gobierno central que preside Pedro Sánchez. En esta ocasión, el conflicto se detiene en el
ámbito educativo, donde la mandataria ha decidido que en el currículo de la ESO (Educación
Secundaria Obligatoria, de 12 a 16 años), al que ha tenido acceso 20minutos, se mantengan
las calificaciones numéricas en los boletines y actas de evaluación y que se siga impartiendo
la Historia desde la antigüedad hasta la actualidad.

El Gobierno madrileño no cede en su batalla ideológica en el campo educativo, enfrentándose a
la nueva Ley de Educación, la LOMLOE (antes conocida como Ley Celaá, en referencia a la
exministra), por todas las vías. Cabe recordar que al Ejecutivo regional, como al resto de
gobierno autonómicos, le corresponde definir el 40% del currículo una vez que el resto -las
llamadas enseñanzas mínimas- han sido marcadas por el Gobierno de España.

La Comunidad de Madrid apuesta por seguir evaluando a los menores con notas numéricas en
todas las etapas educativas, tanto en boletines como en actas, algo que no permite la
LOMLOE. El Ministerio de Educación ha quitado las calificaciones con coeficiente, así como
las matrículas de honor y las menciones honoríficas en Primaria y la ESO. Según la ley
orgánica del Gobierno central, en el expediente académico del alumno solo aparecerán los
términos "Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente" sin un número concreto.

Toda la Historia... y Filosofía como optativa

Ayuso y su equipo siguen con la idea de que los alumnos conozcan la Historia de España
previa a 1812, desde la antigüedad hasta la actualidad. Así, se desmarca del Gobierno de
Sánchez que, en su currículo, se centra en la Historia Contemporánea. Los estudiantes de
Madrid conocerán todos los acontecimientos anteriores como el descubrimiento de América,
los Reyes Católicos o Al-Andalus, entre otros.

Además, el Gobierno regional mantendrá la asignatura de Filosofía como optativa en 4º
curso, pese a que el último decreto de la LOMLOE la excluye del listado de optativas de la ESO
para sustituirla por Educación en Valores cívicos y éticos; también suprime el "estudio
cronológico" de la Historia o de los mapas físicos y políticos.

Pasar de curso con suspensos

Respecto a los suspensos, Madrid intentará 'dificultar' que la promoción de curso sea
automática, según se desprende del borrador del currículo de la región. Para contradecir la
normativa estatal, el Gobierno regional reza: "para facilitar la toma de decisiones sobre la
promoción de alumnos por parte de los equipos docentes, estos podrán tomar en consideración
que un alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias".

https://www.20minutos.es/noticia/4990603/0/madrid-mantendra-las-notas-numericas-y-toda-la-historia-en-la-eso-en-contra-de-la-ley-celaa/
https://www.20minutos.es/minuteca/comunidad-de-madrid/
https://www.20minutos.es/minuteca/isabel-diaz-ayuso/
https://www.20minutos.es/minuteca/pedro-sanchez/
https://www.20minutos.es/minuteca/20minutoses/


Es decir, el artículo 22 del texto madrileño autoriza la promoción con uno, dos o incluso tres
asignaturas pendientes (si no son a la vez Lengua Castellana y Matemáticas). Pero no obliga
a repetir con cuatro. Sin embargo, si hay que destacar una novedad que no aparece en el
currículo estatal: para dejar pasar a un alumno de curso con muchos suspensos tendrán que
estar de acuerdo dos tercios de los miembros del equipo docente. Es decir, una mayoría
absoluta.
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Una classe de 4t de l’ESO en una escola de Sant Sebastián de los Reyes, aMadrid
EP

Madridprohibiràpassarcursa l’ESOsi se
suspènmates, llengua iunaaltramatèria
El ministeri adverteix que la norma que prepara Ayuso contravé la Lomloe

llat en aquest document i que els
manifestantsnorepresenten“els
nostres docents”. “Aquest matí
nos’hanpresentatalasetenatau-
la sectorial convocada i a la tarda
venenasabotejaraixò”.Vaafegir
ques’haprogramat lareversióde
totes les retallades perquè “tot
alhoranoespot fer”,peròqueels
sindicats prefereixen mantenir
“unclimadeconfrontació”.
Els sindicats continuen orga-

nitzant mobilitzacions com la
d’ahir després de les fracassades
negociacions i després de cinc
dies de vaga al març, desenca-
denats per l’anunci, sense diàleg
i sense previ avís, del canvi de

l’inicidelpròximcursescolar.
Un dels principals punts d’es-

cull són les hores de classe dels
professors. El departament ac-
cepta recuperar les 23 hores lec-
tives a primària el curs 2023-
2024 i les 18hores lectives de se-
cundària el 2024-2025. Les
organitzacions sindicals exigei-
xen que la millora laboral sigui
per al pròxim curs i per a tot el
col·lectiu.Argüeixenquealares-
ta d’Espanya s’ha revertit aques-
ta retalladaenel sectorpúblic.
De totes maneres, la mesura

comporta un augment de con-
tractació de docents substancial
(unpercadaquatre, segonsestu-

llum i es presentin a exposició
pública, ja que, de moment,
només són una intenció. En tot
cas, així que es coneguin, co-
mençarà recordant-los amb
cartes informatives la legalitat
vigent d’una llei amb caràcter
orgànic.
Madrid i Múrcia també es

resisteixen a perdre les notes
numèriques, i a l’esborrany del
decret determinen que apare-
guin als butlletins i les actes.
Madrid manté les qualificaci-
ons de la Lomloe (excel·lent,
notable, bé, suficient i insufici-
ent), però indica que “els re-
sultats de l’avaluació es relaci-
onaran amb les qualificacions,
de tal manera que s’indicarà
insuficient (IN) per a les quali-
ficacions amb valors entre 1 i 4,

suficient (SF) per a la qualifi-
cació amb valor 5, bé (BI) per a
la qualificació amb valor 6, no-
table (NT) per a les qualificaci-
ons ambvalors 7 o8 i excel·lent
(SB) per a les qualificacions
amb valors 9 o 10”. També res-
cata les matrícules d’honor i
les mencions honorífiques.
Múrcia, per la seva part, vol
continuar qualificant d’1 a 10.
Aquest sistema s’ha eliminat

a la nova llei, que, com en al-
tres sistemes educatius euro-
peus, no fa servir números.
Segons fonts ministerials, “a
les actes d’avaluació i qualse-
vol altra documentació oficial
no hi pot figurar una nota. Una
altra cosa són els butlletins
informatius que presentin als
pares”.c

CARINA FARRERAS
JOSEP FITA
Barcelona

La Comunitat de Madrid pre-
para un decret de currículum
en què vol esquivar la normati-
va d’avaluació de la llei Celaá
que permet als alumnes de
l’ESO passar de curs sense lí-
mit de suspensos si el claustre
així ho estima oportú. Madrid
restringeix el pas si entre els
tres suspensos hi ha castellà i
matemàtiques. S’afegeix així a
la rebel·lió que també prepara
la Comunitat de Múrcia, que
als seus esborranys de currí-
culum obliga a repetir amb
més de quatre assignatures
suspeses.
Les dues comunitats estan

elaborant el decret de currícu-
lumque desenvolupa lesmatè-
ries corresponents a un 40%
de l’horari escolar (en comuni-
tats amb llengua oficial és d’un
50%), publicats en mitjans de
comunicació madrilenys. S’hi
incorporen normatives de pro-
moció i avaluació pròpies, que
contravenen les de la llei Celaá
i que, si es publiquessin, troba-
ran l’oposició del Govern cen-
tral, segons fonts ministerials.
En concret, se centren en el

pas de curs en la secundària; la
Lomloe explicita que es passa
de curs ambunaoduesmatèri-
es suspeses, que s’han de recu-
perar el curs següent, i deixa a
criteri dels docents si l’alumne
repeteix amb tres o més assig-
natures. Múrcia obliga a repe-
tir amb quatre matèries i
Madrid, que permet passar
amb tres o més, impedeix de
passar de curs si entre aques-
tes hi ha simultàniament cas-
tellà i matemàtiques.
A més, els governs autonò-

mics també volen canviar la
manera de decidir la promo-
ció. La Lomloe especifica que
la promoció i l’obtencióde títol

quan hi ha matèries suspeses
depèn de la junta de docents,
sense detallar la majoria. Ma-
drid afegeix que hi hauran
d’estar d’acord dos terços i
Múrcia, tres quarts.
La ministra Pilar Alegría va

advertir divendres passat que
“no es pot contravenir una llei
aprovada pel Congrés”. El mi-
nisteri no actuarà fins que
aquestes normatives surtin a la

També pretén
recuperar les notes
numèriques
als butlletins i
les actes oficials

Cambrayanul·la unacte al paranimf
de laUBperunaprotestadels sindicats
CARINA FARRERAS
Barcelona

El conseller d’Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray, va anul·lar
ahir lapresentaciódeldocument
Nous aprenentatges, nous espais
que s’havia de fer al paranimf de
la Universitat de Barcelona per
les sonores protestes d’un grup
de representants sindicals que,
valent-se de botzines i xiulets,
van impedir que se sentissin els
ponents.
El conseller vamanifestar que

el boicot és una “falta de respec-
te” a les persones que han treba-

dis de fa uns anys) que, segons
Educació, no es pot aplicar el
2022 perquè no està previst als
pressupostosd’aquestexercici.
La conselleria exposa que

aquest 2022 es cobrirà la reduc-
ció de jornada d’un terç amb
substitucions de mitja jornada,
mesuraqueelssindicats janove-
uen com un avenç perquè ja ha-
via estat anunciada abans de les
vagues. I que es pagarà el com-
plement de funció directiva als
directors en actiu, cosa que tam-
pocnoesveucomunamillora, ja
que és de compliment obligatori
després d’una sentència del Tri-
bunalSuperiordeJustíciadeCa-
talunya (TSJC).
També s’avança, segons

Cambray,enlareduccióderàtios
de P3 i en l’estabilització de do-
cents amb concursos de mèrits i
oposicions.c

Els adults amb
asma tenen
més riscde
desenvolupar
obesitat

A. LÓPEZ TOVAR Barcelona

Els adults amb asma tenen
més risc de desenvolupar
obesitat, i lespossibilitatsaug-
menten entre les persones
que tenen asma no al·lèrgica,
han tingut la malaltia durant
més temps o estan en tracta-
ment amb corticoesteroides.
Sónlesconclusionsd’unestu-
di liderat per l’Institut de Sa-
lut Global de Barcelona (IS-
Global) que analitza les dades
i l’evolució demés 8.700 per-
sonesd’onzepaïsoseuropeus,
amésd’Austràlia,recollitsen-
treel1990iel2014al’Enques-
ta de Salut Respiratòria de la
Comunitat Europea, amb vi-
sites de seguiment en inter-
valsd’unsdeuanys.
Treballs precedents han

mostrat que l’asma i l’obesitat
comparteixen factors de risc
socioeconòmics, conductuals
i ambientals, i que la primera
pot ser conseqüència de l’ex-
cés de pes. Però la relació in-
versanos’haviaestudiatdeta-
lladament.
L’informe, publicat a

Thorax, apunta que les per-
sones asmàtiques presenten
un risc d’obesitat un 21% su-
perior a les que no ho són. Els
asmàtics amb més persistèn-
cia de la patologia tenen un
32%mésdeprobabilitats, i els
que tenen asma al·lèrgica, un
47% més. El risc d’obesitat
entre els participants que
tractaven la malaltia respira-
tòria amb corticoesteroides

vaascendiraun99%.
La reducció de l’activitat fí-

sica entre les persones asmà-
tiques és una explicació per a
l’augment de pes?No. Segons
JudithGarcía-Aymerich, res-
ponsable del programa de
malaltiesnotransmissiblesde
l’ISGlobal, els resultats de la
investigació no avalen aques-
tahipòtesi.
Unestudi anteriorhavia re-

velat l’associació entre l’asma
i l’obesitat enelsnensdesprés
d’un seguiment de deu anys.
Aquest és el primer quemos-
traunarelaciósemblantenels
adults, independentment del
sexe. Segons García-Ayme-
rich, els mecanismes pels
quals l’asma incrementa la
probabilitat d’obesitat encara
són desconeguts, però els re-
sultats de la investigació d’IS-
Global “tenen implicacions
per a l’atenció clínica dels
adults ambasma”.c

Les possibilitats
d’excés de pes
en tractats amb
corticoesteroides
augmenten un 99%
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JOSEFINA G. STEGMANN 

MADRID 

S
in saltarse la normativa, que es 
de obligado cumplimiento, la 
Comunidad de Madrid pondrá 
todos los instrumentos a su al-

cance para luchar contra una ley que, 
según parte de la comunidad educati-
va, castiga la meritocracia. La ‘ley Ce-
laá’ y el decreto de enseñanzas mínimas 
de Secundaria recientemente aproba-
do por el Gobierno establecen la posi-
bilidad de pasar de curso y obtener el 
título sin límite de suspensos. 

Una vez aprobada la normativa es-
tatal le toca a las comunidades desarro-
llar lo que queda de decreto. Así, apar-
te de los contenidos que también se am-
plían y concretan, Madrid intentará 

‘dificultar’ que la promoción de curso 
sea automática, según se desprende del 
borrador de proyecto de decreto por el 
que se establece el currículo de la región 
al que ha accedido ABC. ¿Cómo? Intro-
duce un punto que establece que «para 
facilitar la toma de decisiones sobre la 
promoción de los alumnos por parte de 
los equipos docentes, estos podrán to-
mar en consideración que un alumno 
repetirá curso cuando tenga evaluación 
negativa en tres o más materias». 

Asimismo, la Comunidad de Madrid 
también establece que «de forma excep-
cional, se podrá decidir la promoción 
de un alumno con evaluación negativa 
en tres materias cuando se den conjun-
tamente las siguientes dos condiciones: 
Que dos de las materias con evaluación 
negativa no sean simultáneamente Len-
gua Castellana y Literatura y Matemá-
ticas y que el equipo docente conside-
re que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa no impide al alum-
no seguir con éxito el curso siguiente, 
porque tiene expectativas favorables de 
recuperación y la promoción beneficia-
rá su evolución académica». 

Además, con el mismo objetivo de 
elevar la exigencia a efectos de promo-
ción y titulación, la Comunidad de Ma-
drid establece que las decisiones del 
equipo docente se adoptarán por ma-
yoría cualificada de dos tercios. La ‘ley 
Celaá’, en cambio, no establece qué tipo 
de mayoría debe haber para tomar la 
decisión de promoción y titulación. En 
cuanto a la obtención del título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obli-
gatoria, la Consejería de la Comunidad 
establecerá criterios para orientar la 
toma de decisiones de los equipos do-
centes.  

Por otro lado, tal y como ya avanzó 
ABC, la Comunidad de Madrid amplia-
rá y concretará los contenidos del cu-
rrículo de Educación Secundaria Obli-
gatoria (ESO) aprobado por Educación. 
Estas son las novedades. 

Se recupera la asignatura 
Filosofía vuelve a ser 
optativa en 4º de la ESO 

Una de las novedades más importan-
tes, sobre todo por la polémica que ha 
desatado, es que la Comunidad de Ma-
drid recupera la asignatura de Filoso-
fía como optativa en 4º de la ESO. Se-
gún la tesis del Gobierno, esta asigna-
tura desaparece como optativa de la 
etapa de ESO en la ‘ley Celaá’ pero tie-
ne reemplazo: Valores Cívicos y Éti-
cos, que es obligatoria en algún curso 
de la etapa. Lo que ha hecho la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, es recuperarla como 
optativa en cuarto curso. Por otro lado, 
la asignatura de Valores mantiene el 
horario fijado por el Estado, que es de 

35 horas. Si bien la región puede au-
menta esta carga horaria ha decidido 
dejarla en el mínimo. 

Terrorismo en España 
Los alumnos madrileños sí 
estudiarán a ETA 

Madrid intenta responder en todas las 
asignaturas a unos contenidos que han 
sido fuertemente criticados por dejar 
de lado aprendizajes considerados 
esenciales.  Así, habrá una mención 
expresa al terrorismo de ETA, tras la 
denuncia realizada por ABC y que fue 
secundada por la Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo (AVT). El ‘olvido’ 
de la ministra de Educación, Pilar Ale-
gría, fue calificado por la AVT como la 
intención de «blanquear a los terro-
ristas» y una forma de reescribir la his-
toria al sacar a ETA de las aulas.  

Física y Química 
Ley de la gravitación 
universal y las energías 

En Física y Química aparecen una gran 
cantidad de conceptos añadidos por 
la Comunidad de Madrid. Es decir, en 
este caso no se trata de concretar los 
que están si no de incluir muchos por 
su ausencia en el currículo estatal. En 
la norma autonómica se detalla, por 
poner algunos ejemplos, la introduc-
ción a la ley de la gravitación univer-
sal y el estudio de distintos tipos de 
energías como la cinética y la poten-
cial, la mecánica y su conservación.  

∑ La Comunidad completa el currículo 
del Gobierno central con una apuesta 
más exigente y menos ideologizada 

∑ Se incorpora la Historia de España 
desde los Borbones hasta nuestros 
días y la ley de la gravedad  

La Comunidad de Madrid 
elimina términos incluidos en 
el real decreto del currículo 
de Secundaria del Gobierno 
como «perspectiva de género, 
ecosocial, ecodependiente, 
ecofeminismo o socioafectivo 
(en referencia a las matemáti-
cas socioafectivas) que 
aparecen en numerosas 
ocasiones (17, 30, 9, 1 y 6 y 6 
veces, respectivamente) en el 
citado real decreto», señalan 
desde la Consejería. ¿A qué se 
debe la eliminación? «No se 
considera apropiado que se 
incluyan algunos términos 
que no están reconocidos por 
la Real Academia de la 
Lengua». También se ha 
reducido el término sexista de 
17 a 12 menciones.

Se eliminan  
las «Matemáticas 
socioafectivas»

Madrid se rebela en la 
ESO: recupera Filosofía  
y evita pasar de curso sin 
límite de suspensos
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Madrid recupera Filosofía y evitará que sus
alumnos pasen de curso sin límite de
suspensos en ESO
Madrid Actualizado:25/04/2022 21:40h
Guardar

Sin saltarse la normativa, que es de obligado cumplimiento, la Comunidad de Madrid pondrá
todos los instrumentos a su alcance para luchar contra una ley que, según parte de la
comunidad educativa, castiga la meritocracia. La 'ley Celaá' y el decreto de enseñanzas
mínimas de Secundaria recientemente aprobado por el Gobierno establecen la posibilidad de
pasar de curso y obtener el título sin límite de suspensos.

Una vez aprobada la normativa estatal le toca a las comunidades desarrollar lo que queda de
decreto. Así, aparte de los contenidos que también se amplían y concretan, Madrid intentará
'dificultar' que la promoción de curso sea automática, según se desprende del borrador de
proyecto de decreto por el que se establece el currículo de la región al que ha accedido ABC.

¿Cómo? Introduce un punto que establece que «para facilitar la toma de decisiones sobre la
promoción de los alumnos por parte de los equipos docentes, estos podrán tomar en
consideración que un alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o
más materias».

Asimismo, la Comunidad de Madrid también establece que «de forma excepcional, se podrá
decidir la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando se
den conjuntamente las siguientes dos condiciones: a) Que dos de las materias con
evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas y b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con
evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica».

Además, con el mismo objetivo de elevar la exigencia a efectos de promoción y titulación, la
Comunidad de Madrid establece que las decisiones del equipo docente se adoptarán por
mayoría cualificada de dos tercios. La 'ley Celaá', en cambio, no establece qué tipo de
mayoría debe haber para tomar la decisión de promoción y titulación.

En cuanto a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, la
Consejería de la Comunidad establecerá criterios para orientar la toma de decisiones de los
equipos docentes.

Filosofía vuelve a ser optativa en 4º de la ESO

 Por otro lado, y tal como ya avanzó ABC, la Comunidad de Madrid ampliará y concretará los
contenidos del currículo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) aprobado por Educación.
Una de las novedades más importantes es que recupera Filosofía como optativa en 4º de la
ESO. Según la tesis del Gobierno, esta asignatura desaparece como optativa de la etapa de

https://www.abc.es/sociedad/abci-madrid-recupera-filosofia-y-evitara-alumnos-pasen-curso-sin-limite-suspensos-202204251741_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-alumnos-estudiaran-peligros-regueton-pero-no-terrorismo-202203260119_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-terrorismo-si-ensenara-alumnos-comunidad-madrid-202204100423_noticia.html


ESO en la 'ley Celaá' pero se reemplaza por Valores Cívicos y Éticos, que es obligatoria en
algún curso de la etapa . Lo que ha hecho Ayuso es recuperarla como optativa en cuarto curso.

Se estudiará el terrorismo de ETA, también eliminado por Sánchez

La Comunidad de Madrid intenta responder en todas las asignaturas a unos contenidos que han
sido fuertemente criticados por dejar de lado aprendizajes considerados esenciales. Así, habrá
una mención expresa al terrorismo de ETA, tras la denuncia realizada por ABC y que fue
secundada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). El 'olvido' de la ministra de
Educación, Pilar Alegría, fue calificado por la AVT como la intención de « blanquear a los
terroristas» y una forma de reescribir la historia al sacar a ETA de las aulas.

Además, la Consejería madrileña añadirá temas como los «logaritmos, definición y
propiedades», los números enteros, el mapa físico y «político de España y Europa» y la
«organización política y territorial de España», que el currículo de enseñanzas mínimas
aprobado por Educación había excluido.

A la Comunidad de Madrid, como al resto de regiones, les corresponde definir el 40% del
currículo una vez que el resto -llamadas las enseñanzas mínimas- han sido marcadas por el
Gobierno.

Se eliminan términos como perspectiva de género, ecosocial o
ecodependiente

La Comunidad de Madrid elimina términos incluidos en el Real Decreto del currículo de
Secundaria del Gobierno como «perspectiva de género, ecosocial, ecodependiente,
ecofeminismo o socioafectivo (en referencia a las matemáticas socioafectivas) que aparecen
en numerosas ocasiones (17, 30, 9, 1 y 6 y 6 veces, respectivamente) en el citado real decreto»,
señalan desde la Consejería. ¿A qué se debe la eliminación? «No se considera apropiado que
se incluyan algunos términos que no están reconocidos por la Real Academia de la Lengua».
También se ha reducido el término sexista de 17 a 12 menciones.

Física y Química: Ley de la Gravitación Universal y estudios de distintos
tipos de energías

En Física y Química aparecen una gran cantidad de conceptos añadidos por la Comunidad de
Madrid. Es decir, en este caso no se trata de concretar los que están si no de incluirlos por su
ausencia en el currículo estatal. Así se detalla, por poner algunos ejemplos, la introducción a la
Ley de la Gravitación Universal y el estudio de distintos tipos de energías: como la cinética y la
potencial, la mecánica y su conservación.

Geografía e Historia: Los Reyes Católicos y el descubrimiento de América

Otra de las asignaturas con más incorporaciones es Geografía e Historia. La Comunidad de
Madrid añade aquí una serie de contenidos que apenas salen mencionados (Prehistoria o Edad
Antigua) o que directamente no se mencionan, tales como el reinado de los Reyes Católicos o el
Descubrimiento de América (Edad Moderna) o la Historia de España, desde la llegada de los
Borbones a la crisis del 98 o desde el reinado de Alfonso XIII a nuestros días.

https://www.abc.es/sociedad/abci-fuera-curriculo-victimas-denuncian-gobierno-blanquea-terroristas-202204030120_noticia.html


Los alumnos madrileños complementarán sus conocimientos en Geografía con el estudio de
«Composición geológica de la Tierra. Las capas de la Tierra»; «Continentes, océanos y mares»
y «Los elementos del medio físico. España, Europa y el mundo: principales accidentes
geográficos y áreas bioclimáticas» en el caso de 1º de la ESO. En 2º entra «El mapa político de
España y Europa»; en 3º «La actividad económica» y «Los Estados miembros» en 4º, entre
otros.

Matemáticas

En Matemáticas, el currículo incorpora el «valor absoluto de un número entero» y la «obtención,
a partir de su descomposición factorial, del máximo común divisor y del mínimo común
múltiplo de dos números» en 1º de la ESO. En 3º, las «Progresiones aritméticas y geométricas
y la «División y factorización de polinomios».

La incorporación más importante se da en 4º de la ESO en ambas modalidades de Matemáticas
(la A y la B, que los alumnos deben elegir en función del tipo de estudios que prevén realizar en
el futuro), al añadir los «logaritmos, definición y propiedades». Además, en las Matemáticas
B, por las que suelen optar los alumnos que se encaminan hacia el Bachillerato, la comunidad
añade la resolución de ecuaciones, tanto polinómicas de grado mayor de dos, como
exponenciales, logarítmicas e irracionales.

Formación y Orientación Personal y Profesional: recalcarle a los alumnos
la importancia de los deberes

El currículo del Gobierno menciona en gran cantidad de ocasiones los derechos, en concreto,
los humanos (aunque también se alude en varias ocasiones a los derechos de autor, los
sociales, los lingüísticos o los LGTBI). Sin embargo, apenas aparecen mencionados los
deberes. Algo que Madrid enmienda y que además incorpora también desde una
perspectiva de la adultez. Así, el currículo señala en la asignatura Formación y Orientación
Personal y Profesional, la necesidad de «identificar los aspectos básicos de la vida adulta
desde un punto de vista psicológico, social y legal, entendiendo los derechos y deberes
inherentes a ser adulto».

Ver los comentarios
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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.
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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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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

Font: MEFP-Estadístiques de l’Educació

 

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. .
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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.

https://diarieducacio.cat/wp-content/uploads/sites/37/2022/04/celorrio4.jpg


[1] Huguet, T. (2006). Aprendre junts a l’aula . Graó editorial; McDuffie, K. (2012) Co-teaching: Necessary Components to Make it Work.
https://louisville.edu/education/abri/files/Co-teaching%20Webinar.pdf ; Friend i Cook (2004). Co-Teaching: Principles, Practices, and Pragmatics .
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED486454.pdf ;
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El Govern proposa construir edificis educatius d'acord amb nous
mètodes d'aprenentatge

Aula d'una escola, imatges d'arxiu @ep

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha fet pública la guia 'Nous aprenentatges, nous espais', que recull els nous criteris constructius i de
transformació dels espais dels centres educatius “per respondre als nous aprenentatges”.

El Govern ho ha dit en un comunicat aquest dilluns després que el conseller d'Educació, Josep González-Cambray , hagi hagut de cancel·lar la
presentació al paranimf de la Universitat de Barcelona (UB) per les protestes dels sindicats educatius.

La Generalitat ha remarcat que la guia fixa que les intervencions en entorns educatius, les adequacions del mobiliari i l'adopció de tecnologies
digitals també han de ser part del projecte educatiu.

Així, el document fixa que els espais escolars han de ser flexibles i polivalents, inclusius, tenir en compte la perspectiva de gènere i, alhora, els
aspectes tècnics com la il·luminació, ventilació, temperatura, acústica i mobiliari.

Cal fomentar la participació de la comunitat educativa, impulsar la creativitat i que la guia es converteixi en una “eina per pensar el futur dels
centres”, amb la polivalència necessària per facilitar noves transformacions pedagògiques.

En el plantejament dels edificis cal incloure pautes com l'adaptació de l'edifici al solar; la previsió de futures adequacions, modificacions i
ampliacions; manteniment, neteja i conservació; la mínima complexitat en el disseny; la racionalització de costos i el foment de la sostenibilitat.

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/3577349/govern-proposa-construir-edificis-educatius-dacord-amb-nous-mtodes-daprenentatge


TRANSFORMACIÓ D'ESPAIS

A més, també inclou orientacions per a la transformació d'espais: es proposa que el vestíbul es conegui com a espai de benvinguda i sigui un lloc
accessible, integrat a la resta d'espais i visualment comprensible.

La cuina ha de tenir usos relacionats amb l'aprenentatge i pot disposar de parts vidriades “per facilitar la transparència”, i el menjador es
replanteja com a espai de 'nutrició', entès com el lloc dels aprenentatges destinats al món del menjar.

Els passadissos i sales de pas també han d'adquirir un nou rol amb un ús lligat a l'aprenentatge, i la biblioteca passarà a ser un espai de
'investigació', destinat a la informació i el coneixement perquè l'exercici de la lectura és ara "més dinàmic i accessible".

Es plantegen que el gimnàs i la pista esportiva exterior adquireixin més usos, i el document també recull equipaments exteriors com a zones
d'aparcament de bicicletes, l'hort com a espai d'aprenentatge o les zones de joc.

PROCÉS PARTICIPATIU

La guia disposa que els centres es construeixin i s'ampliïn "després d'un procés participatiu amb tota la comunitat educativa".

La Conselleria, de fet, ha assegurat que no es construirà ni ampliarà cap centre sense aquest procés participatiu previ, que tindrà tres fases:
diagnòstic i definició despais; projecte i construcció; i avaluació de lespai educatiu.

Actualment s'han iniciat 48 processos participatius a diferents centres de Catalunya amb encàrrecs de nous projectes que responen a les
reflexions i debats de la comunitat educativa.

La iniciativa ha sortit d'un treball conjunt entre la Conselleria, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i la Fundació Bofill, que el 2019 van organitzar
una jornada de reflexió sobre arquitectura i educació.
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El sistema educatiu no detecta ni la meitat
dels infants amb trastorns d'aprenentatge -
El Diari de la Sanitat
En una mostra de 7.180 alumnes de 5 a 17 anys de 28 centres educatius catalans, repartits per
set comarques, un total de 1.249 alumnes (18,3%) van ser identificats com a casos en els quals
es donaven els criteris d’almenys un trastorn del neurodesenvolupament, subdividits en
discapacitat intel·lectual, dèficit d’atenció i hiperactivitat, autisme o desordres específics
d’aprenentatge. En canvi, només 423 d’aquests alumnes (6,19% ) tenien un diagnòstic clar
abans de la prova, la qual cosa demostraria que el sistema educatiu encara té molta feina a fer
en matèria de detecció, ja que, d’acord amb la mostra, el 66% dels alumnes amb trastorns no
havien estat diagnosticats.

Aquestes dades surten d’un estudi realitzat per un equip de psiquiatres i psicòlegs dels
Hospitals Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu, liderats pels doctors Miquel Casas i Rosa Bosch,
un extracte del qual s’acaba de publicar a la revista científica Psychological Medicine amb el títol
Neurodevelopmental disorders among Spanish school-age children: prevalence and
sociodemographic correlates. En l’estudi s’explica totes les passes que va fer l’equip per
garbellar la mostra, a partir d’informació proporcionada per famílies i professors, així com de
tests realitzats pels mateixos alumnes, i finalment d’entrevistes als més de dos mil alumnes que
potencialment es va considerar que podien presentar algun trastorn.

L’estudi identifica la prevalença de cadascun d’aquests trastorns entre l’alumnat, que a grans
trets coincideix amb les prevalences de cadascuna d’aquestes categories que s’han trobat en
altres estudis internacional. I també descriu el biaix de gènere i social que hi ha en la detecció.
D’acord amb els investigadors, les dones estan infradetectades, i ho estan també els alumnes
en general que viuen en el medi rural, els que pertanyen a una ètnia no blanca, els que
provenen de famílies amb pocs recursos i els que provenen de famílies amb un baix nivell
educatiu. D’altra banda, la detecció s’apropa més a la prevalença real en els centres privats que
en els públics.

Amb tot, cal recordar que l’estudi (que forma part d’un estudi més gran, encara en marxa, sobre
salut mental i escola) treballa amb dades que comprenen el període 2011-2018, i que en l’últim
any el Departament d’Educació ha anunciat diverses mesures per millorar la detecció de
problemes d’aprenentatge dels infants abans de la seva entrada en el sistema educatiu. En
l’últim informe del Síndic de Greuges sobre l’evolució del Pacte contra la Segregació Escolar
també es posava l’èmfasi en la necessitat de millorar aquests mètodes de detecció.

Associació Catalana de Dislèxia

Al respecte, l’Associació Catalana de Dislèxia (ACD) demana una metodologia de detecció
primerenca dels trastorns d’aprenentatge. Segons explica la seva directora, Neus Buisán, en
aquest estudi queda clar que la prevalença dels desordres específics de l’aprenentatge
(categoria que inclou la dislèxia) és del 10%, “però la informació que hem rebut del Consell
superior d’Avaluació del Sistema Educatiu referent a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge a
les proves de competències bàsiques del curs 2020-21 és d’un 3,4% a 6è de primària i un 2,9%

https://diarisanitat.cat/el-sistema-educatiu-no-detecta-ni-la-meitat-dels-infants-amb-trastorns-daprenentatge/
https://diarieducacio.cat/baixada-de-ratios-i-distribucio-equilibrada-de-lalumnat-a-infantil-3-a-partir-del-curs-vinent/
https://diarieducacio.cat/les-mesures-del-pacte-contra-la-segregacio-escolar-comencen-a-donar-petits-resultats/


a 4t d’ESO, i per tant és evident que la detecció i cribratge dels alumnes amb dificultats a les
escoles de Catalunya està lluny de ser eficaç”.

L’ACD va celebrar el passat divendres 22 d’abril el seu 30è aniversari, si bé la celebració tindrà
lloc el 7 de maig, en una nova jornada sobre dislèxia a Catalunya (la 13a!) en la qual
participaran, entre altres, els doctors Bosch i Casas. Aquesta jornada, comenta Buisan, “ha de
servir per seguir reflexionant sobre la situació actual, ja que la dislèxia i els altres trastorns
específics d’aprenentatge són la causa que molts nens i nenes no aconsegueixin, de la mateixa
manera que els seus companys, les competències escolars que se’ls demana i a les que tenen
dret, la qual cosa pot tenir importants conseqüències en el seu desenvolupament emocional i
social”.

A la jornada també hi participaran altres especialistes com Anna Gatell, presidenta de la
Societat Catalana de Pediatria; Anna Sans, neuropediatra especialista en dislèxia; i Sergi Grau,
confundador de NeurekaLAB, un sistema digital per la detecció i intervenció de la discalcúlia.
Tots ells, explica Buisán, fa anys col·laboren amb l’ACD en sistemes de detecció de la dislèxia i
la discalcúlia, així com en la lluita contra els tractaments sense base científica.

Per la directora de l’ACD, “cal que les administracions educatives creïn l’entorn favorable perquè
a totes les escoles, mestres i professors tinguin la formació i les condicions necessàries per
poder acompanyar de manera adequada a tot l’alumnat”, seguint els criteris establerts en el
decret 150/2017, d’escola inclusiva, i en el cas dels alumnes dislèctics també la resolució
ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb trastorns de
l’aprenentatge. “Pels alumnes dislèctics, el rendiment depèn de la qualitat del suport, i la qualitat
del suport depèn de que els educadors estiguin preparats per fer front a la dislèxia. El
desenvolupament de l’expertesa dels mestres és essencial per oferir plans d’educació
individuals per a cada alumne dislèctic”, afegeix.

Buisán també recorda que el Síndic de Greuges va resoldre el novembre de 2018 que “la
diagnosi i el tractament de la dislèxia es fa moltes vegades des de l’àmbit privat en el cas de les
famílies que disposen de prou mitjans econòmics i que tenen la capacitat de poder accedir a
aquest suport de professionals especialistes”. Aquesta realitat, afirma, “vulnera els principis
d’equitat i igualtat d’oportunitats, més encara si tenim en compte que els alumnes afectats per
trastorns específics d’aprenentatge no poden accedir a les beques MEC, de les que, de manera
incomprensible, estan exclosos. Aquesta situació deixa sense la més mínima protecció als nens
i nenes de famílies que no disposen dels recursos econòmics necessaris per accedir a
diagnòstics i tractaments privats, la conseqüència és fer més vulnerables als infants
vulnerables”.

https://www.acd.cat/jornada/
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Educación formará a los profesores en
salud mental y fomentará en las aulas el
trabajo contra el estigma de los trastornos
mentales
El Ministerio de Educación trabaja en un Plan de Salud Mental con el objetivo fundamental de
formar a los docentes de colegios e institutos en asuntos de bienestar emocional. Entre otras
cosas, lo que se pretende es que los profesores sean capaces de detectar posibles síntomas de
alarma, pero también de transmitir a los alumnos la importancia de gozar de un buen estado de
salud mental y de que estos sean capaces de hablar sobre el tema sin estigmas.

El programa está todavía en fase incipiente, negociándose con las comunidades autónomas en
el seno de la Conferencia Sectorial, pero la ministra de Educación, Pilar Alegría, ya anunció la
semana pasada que el plan gozará con una partida presupuestaria de cinco millones de
euros. "El porcentaje de niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales o de conducta ha
crecido tras la pandemia", subrayó durante la inauguración del VII Congreso Estatal de
Convivencia, en Logroño. 

Y es que tras la emergencia sanitaria se ha puesto de manifiesto un problema creciente entre
niños y adolescentes: la pandemia y todo lo que vino con ella, ha mermado en la salud mental
de muchos de ellos. Según alertó a principios de abril el Grupo de Trabajo Multidisciplinar sobre
Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia, los trastornos de salud mental de los menores
aumentaron hasta un 47% desde 2019 y hasta un 59% los comportamientos suicidas. 

El plan, para cuya salida a la luz todavía no hay una fecha fijada, se enmarca dentro del Plan de
Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19 presentado por el Gobierno en octubre y
coordinado por el Ministerio de Sanidad, con el que también se está trabajando para su
elaboración. Dará especial importancia a la formación del profesorado y, según han explicado
fuentes de Educación a 20minutos, pivotará sobre cuatro pilares principales: poner en valor la
importancia de la salud mental, saber qué hacer ante casos de alarma, trabajar contra el estigma
y desarrollar protocolos concretos en los colegios. 

En cuanto al primero, según ya avanzó Alegría, consistirá en formar a los docentes sobre la
importancia del bienestar emocional y de fomentar una buena salud mental. En segundo lugar,
también dentro de ese aprendizaje del equipo docente y de los equipos directivos, se les
trasladará una serie de nociones básicas y directrices para que sepan detectar y actuar
ante posibles problemas de salud mental en sus aulas. 

Además, los profesores trabajarán con los propios estudiantes en las aulas para desestigmatizar
todo lo relacionado con los trastornos mentales y que los niños y adolescentes puedan hablar
de ello sin tapujos. Por último, según ha podido saber este diario, el plan fijará una serie de
protocolos de actuación y de colaboración con los servicios sociales y sanitarios, para
saber cómo actuar ante cualquier tipo de situación. "Cuando hay un problema hay que derivarlo,
pero es importante identificarlo y tratarlo bien", explican desde Educación.

La salud mental entre los jóvenes es un asunto que ha hecho saltar las alarmas, en los últimos

https://www.20minutos.es/noticia/4990485/0/profesores-salud-mental-plan-educacion-profesores-estigma-trastornos-mentales/
https://www.20minutos.es/minuteca/pilar-alegria/
https://www.20minutos.es/noticia/4913828/0/sanidad-aprueba-estrategia-salud-mental-prevenir-trastornos-trabajo-suicidio-ciberacoso/
https://www.20minutos.es/minuteca/ministerio-de-sanidad/
www.20minutos.es


meses. Durante el año 2020, se suicidaron en España 14 niños menores de 14 años -el doble
que el año anterior- y entre los de 15 a 20 años el suicidio es ya la segunda causa de
muerte, por detrás de los tumores malignos. 
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Forallac cedirà uns terrenys per fer una
nova escola | Joan Trillas | forallac |
Administracions | El Punt Avui
L’Ajuntament de Forallac inverteix uns 650.000 euros en les obres d’urbanització del sector de
Vulpellac, on es construiran la nova escola i el futur espai poliesportiu. L’àmbit on s’està actuant
està comprès entre el camí de Vulpellac a Canapost i el camp d’esports. Un cop urbanitzat el
sector, el juny vinent, l’Ajuntament podrà cedir al Departament d’Ensenyament els terrenys
municipals, uns 5.000 m², on s’haurà de construir la tan reivindicada nova escola. De fet, des de
l’Ajuntament ja s’ha comunicat formalment al departament que s’han iniciat les obres i que en
breu es podrà formalitzar la cessió. D’aquesta manera es pretén que puguin tenir-ho en compte
de cara a planificar la construcció del nou centre escolar. Des de l’Ajuntament s’insistirà en la
seva urgència. Actualment es disposa d’una llar d’infants municipal, a Fonteta, i d’una escola de
primària, a Vulpellac

L’alcalde de Forallac, Josep Sala, assegura que “després de tants anys en una situació
provisional i dels grans esforços que hem fet com a municipi per poder disposar d’aquests
terrenys, entenem que la Generalitat hauria de considerar aquesta obra com a prioritària”,
afegint-hi que: “Sempre hem dit que un municipi sense escola és un municipi incomplet, per
aquesta raó vam lluitar per poder-la recuperar el curs 2007/08, després d’haver estat deu anys
tancada.”

L’àmbit on s’està actuant, al costat del camp d’esports i del bikepark, es convertirà en una gran
zona d’equipaments, que podran gaudir tots els alumnes de la nova escola sense haver de fer
grans desplaçaments. Segons explica l’alcalde, Josep Sala, arribar fins aquí “ha estat el resultat
d’un llarg procés de planificació estratègica i tràmits, però al final s’ha pogut concretar una gran
millora per al futur no només de Vulpellac, sinó també del conjunt del nostre municipi”.

Sala recorda que el suport a l’educació ha estat sempre una prioritat a Forallac

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/10-administracions/2131132-forallac-cedira-uns-terrenys-per-fer-una-nova-escola.html
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Local Comarques

OBRES MUNICIPALS

L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON INICIA LA 
REMODELACIÓ DEL CARRER VALÈNCIA

u La setmana passada es van posar en marxa les obres de remodelació 
del carrer València de Camprodon per convertir-lo en una plataforma 
única i uniforme, i que es perllongaran fins a finals de juny. L’actuació 
afectarà aquesta via a partir de les vuit del matí i fins a les vuit del ves-
pre, excepte els caps de setmana i festius, quan es pretén facilitar-hi 
l’activitat el màxim possible. La separació d’aigües, el mosaic de dues 
tonalitats i textura de granet que suporti les condicions meteorològi-
ques i l’enllumenat amb tecnologia led, són algunes de les millores que 
es produiran al carrer. L’obra es va licitar per 476.022 euros.

PLA PILOT

VORERES MÉS 
ACCESSIBLES A 

BANYOLES

u L’Ajuntament de Banyoles ha 
invertit 4.138,20 euros per millo-
rar l’accessibilitat de les voreres 
entre el Passeig de la Indústria i 
el carrer Manel Pigem. Es tracta 
d’un pla pilot per evitar el desni-
vell entre la vorera i l’escocell i 
millorar la seguretat. Si funcio-
na, s’estendrà a més carrers.

Els voluntaris del comboi d’ajuda a Ucraïna. BOMBERS PER UCRAÏNA

Breus

AJUDA HUMANITÀRIA

EN MARXA LA TERCERA EXPEDICIÓ DE 
BOMBERS PER UCRAÏNA

u La tercera expedició humanitària de Bombers per Ucraïna va sortir 
ahir al matí des del Parc de Bombers de Girona. La prioritat del comboi és 
dur material humanitari, com ara material sanitari, roba, joguines i mate-
rial operatiu i d’autoprotecció per als Bombers ucraïnesos fins a Korczo-
wa. Tot i això, també està obert a oferir transport a persones refugiades 
que vulguin fugir de la guerra. Compta amb sis furgonetes de càrrega i 
està format per 16 conductors, dels quals 5 són de les comarques gironi-
nes. El material es farà arribar a Jitómir, una ciutat situada a la meitat oc-
cidental d’Ucraïna que està fent de punt d’acollida de refugiades.

Una de les voreres on s’ha actuat.

AJUNTAMENT DE BANYOLES n El ple municipal de l’Ajuntament 
de Banyoles va aprovar ahir la pre-
sentació d’un projecte d’eficiència 
energètica per la instal·lació d’un 
camp de plaques fotovoltaiques, 
una estació aerotèrmica i un siste-
ma de bateries per emmagatzemar 
l’energia a l’escola La Draga així com 
un canvi en la il·luminació de l’esco-
la per canviar els fluorescents per 
sistemes d’il·luminació amb leds. 
Aquesta inversió seria de 510.000 
euros i es presentarà en el marc dels 
fons europeus Next Generation. 
Aquesta convocatòria només per-
met fer-ho en un sol equipament 
municipal i s’ha optat per aquest 
centre que, ja va néixer com escola 
verda i sensibilitzada amb el medi 
natural. En cas que s’aprovés es po-
dria executar a mitjans del 2023. 

Per altra banda el ple va aprovar 
per unanimitat una moció, a petició 
de l’Ampa de l’escola Camins, per 
donar suport a la comunitat educa-
tiva per la continuïtat del projecte 
educatiu del centre que esta integrat 
a la ciutat. Aquesta escola va ser 
molt reivindicada en un moment 
que Banyoles vivia un augment de-
mogràfic considerable i que en els 

darrers anys la corba demogràfica 
ha experimentat una tendència a la 
baixa. Des de l’ajuntament es vol po-
sar en valor aquest model d’escola 
que permet mantenir les ràtios 
d’alumnes baixes al voltant de 20-22 
alumnes per classe i que es comple-
menten amb els altres projectes 
educatius de les altres escoles de la 
ciutat.  L’Ampa demana que es trobi 
una continuïtat per l’escola Camins, 
que s’activi un debat participatiu, 
que es traslladi l’acord de territori al 
Departament d’Educació i que con-

tinuïn les inversions municipals al 
centre educatiu.  

En aquest sentit, el delegat a Gi-
rona de la Intersindical Educació, 
Roger Castellanos, va sentenciar 
que «ara la pilota està a la teulada del 
Departament d’Educació». «Amb 
l’aprovació de la moció tenim un do-
cument molt valuós que ens aporta 
una eina de negociació». Ara recla-
men al Departament que faci «les 
inversions necessàries el curs vinent 
per a poder construir un edifici nou 
i definitiu per a l’escola Camins».

L’Ajuntament de Banyoles 
aprova un projecte d’energia 
solar per l’escola La Draga 

PERE DURAN/DdG. BANYOLES

u El pla, que costa 510.000 euros, optarà al fons europeus Next 
Generation u Es canviarà el sistema d’il·luminació actual per un de leds

L’Escola La Draga de Banyoles. PERE DURAN/NORD MÈDIA

n El servei de transport a deman-
da Clic.Cat de la Vall d’en Bas  ha 
dut 3.628 passatgers des que es va 
posar en marxa fa nou mesos i 
s’estendrà als caps de setmana 
d’estiu com aprova pilot.  

L’Ajuntament en fa un balanç 
positiu i remarquen que el siste-
ma ha permès disminuir els qui-
lòmetres per expedició a la mei-
tat, optimitzant els recorreguts i 
obtenint així un estalvi del 50% 
amb relació a les emissions de 
CO2 d’un servei regular. Pel que 
fa als usuaris, des que es va posar 
en funcionament, la xifra mitjana 
ha estat de 20 passatgers al dia, tot 

i que el mes de març es va enfilar 
fins als 26. A més, destaca que el 
80% dels usuaris fan les reserves 
a través de l’aplicació mòbil Nemi 
i el 20%, per telèfon. 

Amb aquestes dades, l’Ajunta-
ment de la Vall d’en Bas vol con-
tinuar millorant i «ajustant» el 
servei a les necessitats de la ciu-
tadania. En aquest sentit, de la re-
unió que es va fer ahir, el consis-
tori i la Direcció General de 
Transports i Mobilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya van acordar 

posar en marxa el servei durant 
els caps de setmana d’aquest es-
tiu, com a prova pilot, per valorar 
la seva utilització i el seu establi-
ment de manera definitiva. 

Més de 200 línies a demanda 

Aquest servei de transport a de-
manda va arribar a la Garrotxa el 
juliol de 2021 amb l’objectiu 
d’apostar per la sostenibilitat. La 
seva particularitat és que el recor-
regut del bus es determina en 
funció de les peticions dels usua-
ris: passa per les parades que 
s’hagin demanat amb reserva 
prèvia. Hi ha unes parades esta-
blertes a cada poble i uns horaris 
prefixats amb regularitat que es 
faran des de Sant Esteve d’en Bas 
i des de la parada d’autobusos 
d’Olot. 

A Catalunya hi ha 236 línies ar-
reu de Catalunya que donen co-
bertura a 750 nuclis de població.

ACN. VALL D’EN BAS

u El sistema, que s’estendrà 
als caps de setmana d’estiu, 
ha permès optimitzar 
recorreguts i estalviar CO2

El 80% dels usuaris fan 
les reserves a través de 
l’aplicació mòbil Nemi 
i un 20% per telèfon

El transport a demanda de la Vall d’en 
Bas aconsegueix 3.628 passatgers

FIRA MULTISECTORIAL

OLOT RECUPERA LA FIRA DE L’1 DE MAIG 
AL CENTRE DEL MUNICIPI

u Olot acollirà enguany la tradicional fira multisectorial de l’1 de maig 
que omplirà entre les 10 i les 20 hores el centre de la ciutat d’espais co-
mercials i activitats per a tots els públics. Com cada any, el Firal acollirà 
el 79è mercat de l’automòbil (nou i d’ocasió), maquinària de jardí i la 
secció comercial amb 10 empreses de la comarca. Al Firal Petit i a la pla-
ça de l’U d’octubre hi haurà el mercat d’artesania amb més de 30 para-
des de productes elaborats artesanalment. Aquest any també es recu-
pera el mercat extraordinari de roba i complements al Firalet, a la plaça 
Balmes i carrers adjacents. En total reunirà més de 100 parades. 
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Comarques Local

n Els càmpings gironins han tan-
cat una Setmana Santa extraordi-
nàriament bona i han assolit da-
des d’ocupació similars a les de la 
prepandèmia i, fins i tot, en alguns 
casos, les han superat. Un cop 
analitzades les xifres, el sector ha 
registrat una ocupació, en bunga-
lous i mòbil homes, de fins al 95% 
mentre que parcel·les ha estat 
d’entre el 80 i el 85%. En total, du-
rant la Setmana Santa han obert 
un 80% de les places disponibles 
a la demarcació. 

El president de l’Associació de 
Càmpings de Girona, Miquel Go-
tanegra, creu que es tracta de la 
millor dels últims deu anys i que 
s’han superat les previsions «més 
optimistes». Durant la jornada de 
treball celebrada ahir a l’Espai 
Cràter d’Olot, Gotanegra va dir 
també que partien d’un 2020 
«desastrós» i que la situació s’està 
revertint per diversos factors. En-
tre ells, la fi de les restriccions, la 
«fidelització» del client «del país» 
i pel fet que el client internacional 
està «recuperant la confiança». 

En relació a això, va dir que 
aquest tipus de client –sobretot, 
holandès, alemany o suïs- està 
«tornant» i fa estades més llar-
gues, fora dels mesos punta. «El 
client internacional sènior tornaa 
ser aquí i son els que fan un gruix 
molt important de les pernoctaci-

ons», va insistir Gotanegra. A més, 
va remarcar que cada vegada més 
el client busca «experiències» i 
que el sector dels càmpings treba-
lla constantment per reinventar-
se. 

Tenint en compte aquestes da-
des, el sector augura una bona 
temporada turística amb xifres 
que també es podrien acostar a les 
d’abans de la pandèmia. En 
aquest sentit, Gotanegra va dir 
que els càmpings i, en general, el 
sector turístic tenen greus dificul-
tats per «formar equips» de treba-
lladors qualificats i que això no-
més es pot resoldre fent tempora-
des «cada cop més llargues». «Cal 
professionalitzar-los», va reblar. 

«Hem de fer equips de gent 
que vulgui estar al sector turístic, 
que és un sector que tradicional-
ment el fet de treballar quan la 
gent fa vacances es complicat i 
hem de ser capaços de buscar ma-
neres de fer que la gent pugui con-
ciliar», va afegir. 

L’Associació de Càmpings de 
Girona aglutina l’allotjament tu-
rístic reglat més important de la 
demarcació amb 120.000 places 
d’allotjament, que representa un 
85% de l’oferta global a la demar-
cació. La trobada celebrada ahir a 
Olot  s’emmarca en un seguit de 
reunions itinerants per conèixer 
l’oferta que hi ha al territori i esta-
blir-hi col·laboracions.

Els càmpings gironins 
auguren un «bon» estiu 
u L’associació es fixa l’objectiu d’allargar temporada i «professionalitzar 
equips» uEl sector, que assegura haver viscut la millor Setmana Santa 
en deu anys, està recuperant la «confiança» del client internacional  

GEMMA TUBERT/ACN. OLOT

Representants del sector dels càmpings gironins a l’exterior de l’Espai Cràter d’Olot GEMMA TUBERT/ACN

JUEGA CON RESPONSABILIDAD

Sorteo extraordinario
del día de esa persona que

empezó a cuidarte
antes de que nacieras

1 MAYO

15.000.000 € A UN DÉCIMO
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n La Casa Lluvià acollirà avui (19.30 
h) la inauguració de l’exposició  
Montserrat vista per tres generaci-
ons de fotògrafs manresans: Joan 
Vert Vila, Joaquim Vert Bonvehí i 
Montse Vert Bover. Una mostra que 
celebra, també, els 90 anys de Foto-
grafia Vert (1932-2022). La mostra la 

presentarà el fotoperiodista Salva-
dor Redó, antic cap de fotografia 
d’aquest diari, i es podrà visitar fins 
al 14 de maig, de dimecres a dissab-
te, de 17.30 a 20.30 h. L’exposició in-
clou més d’un centenar d’imatges, 
la major part del monestir i el seu 
entorn, dels 4 portals de Montserrat 
i d’altres poblacions; també, totes les 

postals sobre Montserrat editades 
per Foto Vert. La mostra es divideix 
en tres blocs: del 1932 al 1965 (imat-
ges en blanc i negre de Joan Vert); 
del 1965 al 2009 (en color analògic 
de Joaquim Vert) i del 2009 al 2022 
(en color digital de Joaquim i Mont-
se Vert, editades per ordinador i aco-
blant diverses imatges en una sola).

«Montserrat», amb tres generacions de 
fotògrafs Vert, s’inaugura a la Casa Lluvià 
REDACCIÓ. MANRESA

Joaquim i Montse Vert a la botiga, en una imatge del 2017 ARXIU/ROGER JUNYENT

n «La música és emoció. No cal 
que sigui del 2022 perquè agradi». 
Amb aquesta encertada sentència 
a càrrec de Sergi Beringues, profes-
sor de música a l’institut Lluís de 
Peguera, es va cloure ahir la pre-
sentació de la posada en escena 
durant aquest proper mes (des de 
demà i fins al 29 de maig) dels cinc 
projectes del Servei Educatiu del 
Kursaal, que en aquesta ocasió im-
pliquen 3.800 alumnes d’una sei-
xantena de centres educatius de la 
Catalunya Central. 

Després de dos anys d’aturada 
a causa de la covid-19, l’equipa-
ment del Passeig de Manresa recu-
pera tota l’activitat, que abasta des 
dels 2 als 16 anys, amb projectes 
com Rexics, per a alumnes de P-2; 
CantaXics a les Escoles, al cicle ini-
cial de Primària; Cantània, al cicle 
superior de Primària; Fem Òpera!, 
a 1r i 2n d’ESO; i Fem Dansa!, a 3r i 
4t d’ESO. 

Tal i com va recordar ahir Jordi 
Basomba, gerent del Kursaal, el 
2020 hi havia engegats els projec-
tes educatius, però no es van poder 
portar a l’escenari; i el 2021, ja ni es 
van convocar. El setembre passat, 
doncs, hi havia dubtes a l’hora de 
reprendre’ls, «però vam tenir clar 
que l’únic que podíem fer era tirar 
endavant, perquè sinó tot es para-
litza», va destacar Cristina Gonzà-
lez Alsina, responsable del Servei 
Educatiu.  

Per tant, «encertadament», vist 
amb ulls actuals, es va engegar la 
inscripció, i amb «molt bona aco-
llida per part dels mestres i profes-
sors, perquè sense ells això no tin-
dria sentit». De fet, tot i reconèixer 
que «han baixat una mica les ins-
cripcions» respecte el 2019, les xi-
fres són espectaculars en un any en 
què «el més fàcil hauria estat no 
apuntar-se, pensant que els mes-
tres ja tenen prou feina». 

I els mateixos mestres i profes-
sors van valorar ahir els mèrits dels 
projectes en els quals participen. 
Noemí Cañete, mestra de la Joviat, 
participa en Reixics des de l’inici: 
«els infants s’engresquen molt rà-
pid i  s’endinsen en l’espectacle 
amb molta emoció». S’oferirà l’es-
pectacle de producció pròpia 
Bada Botó!, ja representat en altres 
edicions. Les mestres de les esco-

les bressol assisteixen a un curs de 
formació «i això fa que totes des-
prés fem pinya, i això es reflecteix 
en els infants i l’espectacle». 

Maria Mas, mestra de música a 
primària a la Joviat, destaca que 
l’experiència de poder trepitjar 
l’escenari del Kursaal és «molt gra-
tificant per als alumnes. Tot i que a 
vegades sembla que no ens atra-
pem les cançons, sempre l’espec-
tacle queda molt bé, amb el con-
cert de totes les escoles». Ella ha 
participat en les 15 edicions de 
Cantània, un projecte organitzat 
conjuntament amb l’Auditori de 
Barcelona, i que en aquesta ocasió 

oferirà la cantata Clara-L’art per 
dins; i enguany també s’estrenarà 
amb CantaXics (és la segona edi-
ció d’aquest projecte), que repre-
sentarà la cantata El nen enamorat 
de la lluna produïda per l’Associa-
ció Catalana d’Escoles de Música 
(ACEM).  

Maria Mosella ja ha viscut Can-
tània com a alumna, i ara s’estre-
narà com a mestra a l’escola Mun-
tanya del Drac, al barri del Xup de 
Manresa, i remarca que el que més 
ha motivat als alumnes és poder 
pujar en un escenari, compartint-
lo amb altres estudiants, i «saber 
que ens vindran a veure». 

També Sergi Beringues, del Pe-
guera, assenyala que el fet que els 
alumnes tinguin «un repte real» els 
estimula a treballar «la pulsació, el 
cant, l’escola analítica...». Participa 
amb Fem Òpera!, que estrena el 
muntatge De l’òpera al musical, 
que dóna més pes al cor. «I la grà-
cia és veure que, tot i que sembla 
que l’òpera els queda molt lluny, 
melodies tant maques com les d’El 
fantasma de l’òpera els agraden», 
apunta.   

Les funcions s’estrenaran demà 
i dijous amb Fem Dansa!, amb Ma-
padeball, muntatge organitzat 
amb el Mercat de les Flors.

3.800 alumnes actuaran en 
els cinc projectes del Servei 
Educatiu del Kursaal
u Els espectacles protagonitzats per estudiants es recuperen després de 
dos cursos d’aturada amb molt bona acceptació dels centres educatius

PEPA MAÑÉ VALL DE VILARAMÓ. MANRESA

Maria Mas, Maria Mosella, Jordi Basomba, Cristina Gonzàlez, Sergi Beringues i Noemí Cañete ALEX GUERRERO MAESTRE

LES FUNCIONS
Fem Dansa!: Mapadeball 
(3r i 4t d’ESO) 
u Dimecres 27 d’abril, a les 
19 h; i dijous 28 d’abril, a les 
19 h. 
 
CantaXics a les escoles: El 
nen enamorat de la Lluna 
(Cicle Inicial de Primària) 
u Dimarts 3 de maig, 19 h. 
u Dimecres 4 de maig, 19 h. 
u Dijous 5 de maig, 19 h. 
u Divendres 6 de maig, 19 h. 
 
Fem Òpera!: De l’òpera al 
musical (1r i 2n d’ESO) 
u Dimarts 10 de maig, 19 h. 
u Dimecres 11 de maig, 19 h. 
u Dijous 12 de maig, 19 h. 
u Divendres 13 de maig, 19 h. 
 
Cantània: Clara-L’art per 
dins (Cicle Superior de Pri-
mària) 
u Dilluns 16 de maig, 19 h. 
u Dimarts 17 de maig, 19 h. 
u Dimecres 18 de maig, 19 h. 
u Dijous 19 de maig, 17 i 
20.30 h. 
u Divendres 20 de maig, 17 i 
20.30 h.  
 
Rexics: Bada Botó! (P-2 es-
coles bressol) 
u Diumenge 29 de maig, a les 
10.30 i 12.30 h.

Centres i alumnes

16 
26 
44 
11 
9 

- - -

Rexics 
Cantaxics 
Cantània 
Fem Òpera 
Fem Dansa  
TOTAL

243 
962 

1.615 
656 
319 

3.795

Total  
centres

Total  
alumnesProjecte

Per comarques

Bages 
Berguedà 
Anoia 
Moianès 
Vallès Occidental

43 
6 
6 
3 
1

CentresComarca
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Més de 700 alumnes no van fer el cicle de grau mitjà desitjat a
Cornellà
CCOO presenta un informe sobre el dèficit d'oferta en Formació Professional al municipi baixllobregatí

L'inici de curs escolar 2021-22 serà recordat per haver deixat 29.722 alumnes a Catalunya sense plaça per poder cursar estudis d'FP.
707 places sol·licitades a la Cornellà de Llobregat no van poder ser assignades.

Pel que fa a la relació entre l'oferta i la demanda, aproximadament un 80% de l'alumnat no va ser assignat respecte les seves sol·licituds
a sistemes microinformàtics i xarxes, laboratori clínic i biomèdic, i anatomia patològica i citodiagnòstic. 787 de les 1.318 places
sol·licitades als Cicles Formatius de Grau Mitjà de mantins no van poder ser assignades a l'opció desitjada (59,7%).

Només un 25,6% de l'alumnat estudia al municipi, mentre que un 37,6% es desplaça a Barcelona i un 37,8% a altres municipis. Això
suposa que només un de cada quatre alumnes poden estudiar un cicle a Cornellà de Llobregat. Els efectes d'aquesta escassetat de
places provoca mobilitat a altres territoris, amb l’increment de la despesa econòmica per formar-se o, fins i tot, l'exclusió del sistema
educatiu públic. 

“Des de CCOO entenem que aquesta situació vulnera el dret bàsic a l'educació i la formació de les persones, i que evidencia la
falta de planificació i de previsió del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a l'hora de programar l'oferta amb
suficients places. S'ha de garantir la creació de places públiques per frenar l'expulsió del sistema a milers de joves. Així mateix,
s'han de regular mesures per a evitar qualsevol discriminació”, explica el sindicat.

Per a CCOO, aquestes xifres precipiten l'abandonament escolar prematur perquè no es garanteix l'orientació i l'acompanyament de

https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/societat/32454-mes-de-700-alumnes-no-van-fer-el-cicle-de-grau-mitja-desitjat-a-cornella.html


l'alumnat des de les etapes obligatòries, abans i durant la seva formació professional.

En un marc on la formació professional encapçala les demandes del mercat laboral, el Departament d'Educació no està a l'altura de la
realitat social, i per això des de CCOO es proposa:

Una major oferta de places públiques al Baix Llobregat, i especialment a la ciutat de Cornellà

 

Incrementar el nombre i la varietat de cicles a més municipis perquè l'alumnat de la ciutat de 15 a 19 anys tingui l'oportunitat de
cursar, després de l'ESO, un cicle de grau mitjà a la seva localitat

 

Augmentar el nombre de places dels Cicles de Grau Mitjà de matí

 

“És fonamental executar mecanismes que garanteixin la millora del sistema i potenciar-lo i valorar-lo en el marc del Consell de la
Formació Professional del Baix Llobregat, com a òrgan de concertació social de les administracions públiques implicades, els
principals agents socials i econòmics, i la comunitat educativa de la comarca”, considera CCOO.

Redacció / Foto: Arxiu
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635 alumnes d’escoles de la comarca
commemoren el Dia Internacional de la
Dansa a Sitges
 635 alumnes de quinze escoles de la comarca commemoren el Dia Internacional de la Dansa el
proper divendres, 29 d’abril, amb l’espectacle “Dansa Ara Garraf”, que enguany es farà al
Pavelló de Pins Vens de Sitges. Aquesta iniciativa és una ballada conjunta d’alumnes de segon
i tercer de primària, creada amb la finalitat de promoure les seves habilitats rítmiques i artístiques
mitjançant la dansa, d’una manera lúdica i creativa.

 L’espectacle s’ha preparat durant aquest curs a cada centre educatiu amb l’assaig d’una sèrie
de danses, conjuntament amb el professorat de música i educació física. El repertori d’enguany
està format per les següents peces: “Salve Regina”, de Vivaldi;  “Abril”, de Maria del Mar Bonet
cantada per Teodorakis; “Ball de panderos”, de La Jota; “Gallines”, de Ferran Martínez; “Imagine”
de Richard Cheese; “Gavotte” de François Joseph Gossec; i “Bossanova soul”, d’Els Francolins.

 La jornada està dividida en tres sessions, dues al matí (9.45 h i 11.15 h) i una a la tarda (15.30
h), que comptaran amb la participació d’infants de les escoles: Esteve Barrachina, Maria Ossó,
Miquel Utrillo, Agnès de Sitges i Escola Pia, de Sitges; Sant Nicolau de Canyelles; Charlie Rivel
i Escola Vora del Mar, de Cubelles, i Els Costerets, El Pi, La Riera, Les Parellades, Les
Roquetes, Mediterrània i Santa Eulàlia de Sant Pere de Ribes. L’accés és restringint a les
famílies de l’alumnat.

 Durant l’acte es llegirà el poema “Si el món fos...” de Joana Raspall, per posar de manifest el
rebuig a la guerra a Ucraïna. Aquest poema forma part del recull de versos “Com el plomissol.
Poemes i faules” de l’escriptora catalana, publicat el 1998. 

 Aquest projecte és coordinat pel Consell Comarcal del Garraf amb la col·laboració dels
ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges. La Companyia de
Dansa Factoria Mascaró ha impartit la formació als docents, en dues sessions, a les escoles que
hi participen.

 “Dansa Ara Garraf” es va iniciar durant el curs 2018-2019, amb una edició liderada per Sant
Pere de Ribes que es va realitzar al pavelló poliesportiu de Ribes, i va comptar amb la
participació de 717 alumnes de 16 escoles de la comarca. Sitges hi participa des de la primera
edició. Durant el curs 2019-2020 l’espectacle no es va poder dur a terme a causa de la
pandèmia i al curs 2020-2021  la iniciativa es va recuperar en format virtual.

 El logotip del “Dansa Ara Garraf” va ser creat per l’alumnat del batxillerat artístic de l’Institut
Joan Ramón Benaprès de Sitges durant el curs passat.

https://www.eixdiari.cat/cultura/doc/100432/635-alumnes-descoles-de-la-comarca-commemoren-el-dia-internacional-de-la-dansa-amb-lespectacle-dansa.html
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L’Institut Emperador Carles passarà a dir-se
Institut Sants
L’Institut Emperador Carles passarà a dir-se Institut Sants. Així ho ha decidit la comunitat
educativa del centre després de dos mesos de procés participatiu i d’una trentena de
propostes. Amb una festa escolar s’ha presentat el nou nom que tot i que encara ha de passar
per alguns tràmits, esperen poder estrenar-lo amb l’inici del nou curs.

El canvi de nom s’ha derivat de la voluntat de l’equip directiu i professors de revisar el
nomenclàtor de l’Institut. Emperador Carles, el nom que el centre porta des de la fundació,
l’any 1968, creuen que ha quedat desfassat, ja que remet a un “context històric i a uns hàbits
en la pràctica educativa molt superats”. Des del centre apunten que des de fa uns cursos han
percebut que per a moltes famílies el nom amaga l’esforç que s’està fent per incorporar al
programa del centre tendències de renovació pedagògica més innovadores, més
progressistes i més inclusives.

Un 75 % dels vots per Institut Sants

Des del centre han decidit que el canvi de nom havia de ser un consens de la comunitat, per
això es va iniciar un procés participatiu que ha durat dos mesos i en què s’ha triat Institut Sants
d’entre 31 propostes. L’altre nom finalista ha estat Institut Empe, però el nom escollit ha estat
votat pel 75 % dels participants.

Amb una festa al pati del centre s’ha donat la benvinguda al bateig provisional de l’Institut, ja
que ara el nou nomenclàtor ha de passar pel Consell Escolar, el districte de Sants – Montjuïc, el
Consorci i el Departament d’Educació. La directora de l’Institut, Montse Morell, explica que des
del centre ja començaran a anomenar-lo Institut Sants. Tot i això, esperen que pel curs vinent la
nova nomenclatura ja sigui oficial.

Noms que no representen la comunitat educativa

Aquest no és el primer centre educatiu que proposa un canvi de nom per no sentir-se còmode la
comunitat educativa amb les connotacions del nomenclàtor. Per exemple, l’Institut 22@ vol
canviar-lo, perquè es relaciona amb la gentrificació o l’Institut Príncep de Girona ha canviat de
nom per dir-se Teresa Pàmies, una iniciativa que va sorgir de la pròpia AFA per treure el nom
del monarca de l’equipament i donar protagonisme a una figura que representés els valors
educatius. 

https://beteve.cat/societat/nou-nom-institut-emperador-carles-es-dira-institut-sants/
https://beteve.cat/basics/institut-22-arroba-canvi-nom-lligat-gentrificacio/
https://beteve.cat/societat/institut-princep-girona-canvi-nom-teresa-pamies/
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Suport del ple a l’escola Camins de
Banyoles | Jordi Casas | Banyoles |
Educació | El Punt Avui
El ple de Banyoles va donar ahir el seu ple suport a la continuïtat de l’escola pública Camins. Va
aprovar la moció de l’Associació de Famílies d’Alumnes del centre, en què es demanava un
posicionament clar de tots els grups municipals. La comunitat educativa hi reclama l’eliminació
de la provisionalitat amb un emplaçament permanent –cal recordar que, des de fa deu anys,
totes les instal·lacions estan en mòduls prefabricats– i sobretot el manteniment de totes les línies
amb una baixada de les ràtios per aules davant la davallada demogràfica que es registra a la
ciutat i que és general arreu.

Tots els grups van manifestar el seu compromís en la continuïtat de l’escola Camins i el ple
suport al seu projecte educatiu. Quim Callís (Convivència i Progrés) va demanar anar per feina
en les peticions de l’AFA; Non Casadevall (Sumen) va remarcar que l’escola Camins és un pilar
del projecte educatiu de la ciutat i va reclamar que l’aprovació de la moció no sigui només un
posicionament estètic. Núria Martínez (ERC) va justificar el sí del seu grup en els deu anys d’un
projecte educatiu consolidat per part de la Camins i, finalment, el primer tinent d’alcalde, Jordi
Congost (Junts), va dir que el centre tenia un projecte educatiu molt singular que assegurava la
diversitat de projectes juntament amb els dels altres centres banyolins.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2131166-suport-del-ple-a-l-escola-camins-de-banyoles.html
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La Llotja acomiada un taquiller per
quedar-se diners de les entrades.

p. 8

Onze intoxicats per fum, sis dels 
quals nens, en un pis del Barri Antic.

p. 10

Els treballs de construcció de l’escola Balàfia Pinyana ja s’han reprès.

AMADO FORROLLA

S.E.

❘ LLEIDA ❘ El procés de preinscrip-
ció per al pròxim curs 2022-
2023 segueix en marxa i des-
prés de fer-se públic el llistat 
de preinscripcions rebudes al-
menys set col·legis públics d’In-
fantil i Primària de la capital te-
nen overbooking a P3, segons la 
informació de les seues pròpies 
pàgines web. No obstant, el des-
cens de la natalitat es continua 
reflectint en altres centres, on 
queden vacants. 

Algunes escoles tenen un ex-
cés de preinscrits d’un terç en 
relació amb el nombre de pla-
ces ofertes. És el cas del col·legi 
Sant Josep de Calassanç, amb 
30 preinscripcions de P3 per a 
20 places, xifra que suposa un 
50% de sol·licituds de més. A 
l’escola La Mitjana de Pardinyes 
són 54 per a 40 (35%); a Països 
Catalans de Balàfia, 53 per a 
40 (32%); Alba, 52 per a 40; i 
Francesco Tonucci de Cappont, 
amb 26 per a 20 (un 30% en 
ambdós). 

Altres centres que han rebut 
més peticions que places ofertes 
són l’Enric Farreny de la Borde-
ta, amb 23 per a 20 i Frederic 
Godàs amb 44 per a 40, ambdós 
amb un overbooking del 15%. 
Alguns les omplen, com el Jo-
an Maragall, que ha registrat 
40 sol·licituds per a 40 places, i 
d’altres es queden a prop, com 
L’Espiga, com 38 per a 40, i el 
Pràctiques II, amb 32. Dels cen-
tres concertats que han fet pú-
blic el llistat de preinscripcions 
baremat, el Maristes en té 56 ; 
l’Episcopal 53, i el Mirasan, 29.

Aquests llistats no són defi-
nitius. El termini per presentar 

Almenys set col·legis públics de la ciutat 
tenen overbooking de preinscrits a P3
Alguns registren per sobre d’un terç de sol·licituds de més, però en d’altres queden places vacants

ensenyament curs 2022-2022

reclamacions a la baremació 
assignada finalitza el proper 
dia 28 i el 3 de maig es publi-
carà una nova llista, una vega-
da resoltes. El 9 de maig està 
previst el sorteig per resoldre 
les preinscripcions empatades 
a punts i del 27 d’aquest mes a 
l’1 de juny s’obre un nou termini 

de peticions de preinscripció per 
als alumnes sense plaça assigna-
da en cap centre. El 9 de juny 
es farà pública l’oferta final de 
places per col·legi i curs i el 10, 
la llista definitiva d’admesos i 
en espera.

En un altre ordre, desenes de 
persones van boicotejar ahir un 

acte del conseller Josep Gonzà-
lez-Cambray a la Universitat 
de Barcelona, en el qual havia 
de presentar el document Nous 
aprenentatges, nous espais 
(vegeu el desglossament). Van 
protestar amb pancartes, van 
fer sonar xiulets i cassoles i van 
demanar la seua dimissió.

Premi de Física per a una 
exalumna del Guindàvols

educació reconeixement

❘ LLEIDA ❘ La Societat Catalana 
de Física va atorgar divendres 
passat a l’exalumna de l’institut 
Guindàvols Belén Vicente el pri-
mer premi ex aequo pel seu tre-
ball d’investigació titulat Estudi 
astrofísic del Sol. El guardó, que 
estava emmarcat dins dels pre-
mis Sant Jordi d’aquest any, va 
ser entregat per la presidenta 
del Parlament, Laura Borràs, a 
l’Institut d’Estudis Catalans. El 
treball de Vicente consistia en 
una estimació experimental de 

les propietats del Sol, com per 
exemple el període de rotació, 
la constant solar, la distància de 
la Terra, la lluminositat, la tem-
peratura de la fotosfera, el camp 
gravitacional o l’esperança de 
vida, entre altres característi-
ques. Per poder fer-ho, Vicente 
va utilitzar eines quotidianes 
com una càmera fosca, un ca-
lorímetre casolà o un sensor de 
temperatura. El tutor de Vicen-
te en el projecte va ser Anicet 
Cosialls.

INS GUINDÀVOLS

Belén Vicente, amb el premi.

EQUIPAMENTS

n Les obres de construcció 
del nou col·legi que unificarà 
els de Pinyana i Balàfia a la fi 
s’han reprès, al cap d’uns tres 
mesos parades, després que 
l’adjudicatària, Romero Polo, 
demanés una revisió dels cos-
tos per continuar els treballs, 
al·legant un increment dels 
preus dels materials. 

Aquest retard comportarà 

que els estudiants hagin de co-
mençar el proper curs en dos 
seus diferents (els col·legis ac-
tuals), com va avançar aquest 
diari i ahir va confirmar la di-
rectora del nou centre, Anna 
Mosseguí. 

“Serem un centre unifi-
cat, però els alumnes estaran 
distribuïts en dos espais”, va 
remarcar, i va afegir que els 

claustres de totes dos esco-
les s’estan reunint per acor-
dar precisament com serà la 
distribució, que serà per ci-
cles. També estan treballant 
en la unificació pedagògica i 
organitzativa. 

La directora va indicar que 
preferirien quedar-se tot el 
curs 2022-2023 repartits en 
els dos centres, en lloc de tras-

lladar-se al nou edifici a mei-
tat. No obstant, va dir que tot 
dependrà de l’evolució de les 
obres i va apuntar que no els 
han donat terminis. 

Pel que fa al nom del nou 
col·legi, de moment es deno-
minarà Balàfia Pinyana, però 
el pròxim curs les comunitats 
educatives de tots dos decidi-
ran la denominació definitiva.

Reinici de les obres de l’escola Balàfia Pinyana després de 3 mesos parades

MAGDALENA ALTISENT

Obres per delimitar un aparcament n L’ajuntament ha iniciat 
els treballs per senyalitzar les 250 places d’aparcament del 
solar que hi ha al costat del pont Príncep de Viana i l’avinguda 
Victoriano Muñoz. També s’habilitaran voreres.

Nous centres    
amb espais              
més flexibles
n Educació ha elaborat 
una guia dirigida a arqui-
tectes, docents, alumnes 
i administracions que 
canvia els criteris per als 
edificis escolars i deter-
mina que no es construi-
rà ni ampliarà cap centre 
sense un procés partici-
patiu previ. Actualment 
se n’han iniciat quaran-
ta-vuit. Assenyala que els 
espais escolars han de ser 
flexibles, polivalents i in-
clusius i que d’altra banda 
tinguin en compte la pers-
pectiva de gènere. A més, 
indica que la il·luminació, 
ventilació, temperatura, 
acústica i mobiliari han 
d’incidir en l’aprenentat-
ge dels nens.
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L’Escola Agrària de Manresa ofereix el grau
superior de Paisatgisme i Medi Rural -
Regió7
Les Escoles Agràries del Servei de Formació Agrària (SFA) del Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya han obert nou període de
preinscripcions als cicles formatius que imparteixen. Fins al 26 d’abril es farà la preinscripció als
cicles formatius de grau mitjà i del 25 al 31 de maig, als cicles formatius de grau superior.

Una de les novetats del curs 2022-2023 són els dos nous cicles formatius de grau superior: el de
Paisatgisme i Medi Rural, Perfil professional Agroecològic i Acció Climàtica a l’Escola Agrària
de Manresa i el de Vitivinicultura a l’Escola Agrària de Gandesa. Amb la suma d’aquests
estudis, el Departament d’Acció Climàtica referma la seva aposta per la formació del sector
agropecuari, alimentari i forestal mitjançant la formació professional inicial.

En total, les escoles agràries oferiran el pròxim curs acadèmic un total de 13 cicles formatius de
grau superior, que se centren en diferents camps d’aprenentatge: la producció agroecològica, el
paisatgisme i el medi rural, la gestió forestal i del medi natural, la indústria alimentària, la
vitivinicultura, el màrqueting i la publicitat aplicats al món de l’enologia i la ramaderia i
l’assistència en sanitat animal.

Pel que fa als de grau mitjà, continuaran oferint 11 cicles formatius de diversos sectors: la
producció agroecològica, la producció agropecuària, el sector de l’elaboració dels olis d’oliva i
els vins, l’aprofitament i la conservació del medi natural i les activitats eqüestres.

Les matriculacions als cicles formatius de grau mitjà es duran a terme de l’11 al 15 de juliol i les
de grau superior, del 18 al 22 de juliol.

https://www.regio7.cat/economia/2022/04/26/l-escola-agraria-manresa-ofereix-65387323.html
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ACTUALITAT

n El dimecres 20 d’abril va passar 
quelcom que moltes persones de-
sitjaven que succeís des de feia 
temps: l’ús de la mascareta deixava 
de ser obligatori en espais interiors, 
després que el dia anterior, el di-
marts 19, el Consell de Ministres 
aprovés un Reial decret que així ho 
establia. 

Era una bona notícia, a priori. 
Després de més de set-cents dies, 
podíem –i podem– veure’ns les ca-
res en espais interiors, excepte en 
hospitals, centres de salut i de trans-
fusió de sang, farmàcies i transports 
públics. També en alguns negocis 
o establiments els treballadors 
l’han de dur posada, si és que així 
ho requereix la direcció de l’empre-
sa. 

En qualsevol cas, la retirada de 
l’obligatorietat de les mascaretes no 
ens ha de fer oblidar que la Covid 
encara ronda entre nosaltres. Ara 
bé, la veritat és que ha causat una 
sensació general d’alliberació. És 
cert que la primera vegada que es 
va permetre no dur-la al carrer, el 
juliol de 2021, la sensació de lliber-
tat fou encara més gran, però ara, 
que per primer cop en dos anys no 
l’hem de dur gairebé en cap espai, 
com ho ha viscut la població? Ha 
baixat el nombre de vendes de les 

mascaretes? La gent continua sent 
reticent a treure-se-la? Busquem 
respostes per a aquestes preguntes. 

La venda decreix, però no s’atura 
Tot i que sembla que la pandèmia 
va perdent força, la venda de mas-
caretes, tot i que ha decaigut, no 
s’ha aturat, ni de bon tros. «Hem 
notat una baixada en la venda de 
mascaretes, encara que n’hem con-
tinuat venent. Hi ha hagut una bai-
xada respecte al 2020 i el 2021, i fins 
i tot al gener, però la venda no ha pa-
rat», explica Marta Genís, titular de 
la Farmàcia Genís de Figueres. 

En aquesta línia, Genís detalla 
que els compradors de mascaretes 
dels darrers temps són gent de tota 
mena, no tenen un perfil concret. 
«Poden ser dones embarassades, 
població de risc, asmàtics, perso-
nes que no han passat la Covid-19, 
gent gran, persones amb proble-
mes respiratoris, etcètera».  

Reticents a treure’s la mascareta 
Si passegem pel carrer, trobem en-
cara força gent que duu mascareta. 
El mateix passa si entrem en una 
botiga o anem al mercat. I és que tot 
i que ja no cal portar-la, encara hi 
ha persones que, per iniciativa prò-
pia, prefereixen dur-la, sobretot en 
grans aglomeracions o en espais 
tancats molt petits. «Em sento més 
segura així quan vaig a comprar, per 
exemple. Tot i que sembla que la si-

tuació millora, em fa por contagiar-
me», comenta la Roser, una veïna 
de Figueres. En canvi, el seu marit, 
en Manel, diu que prefereix no dur-
la, i explica que «he vist bastants 
persones que encara la duen, però 
m’he fixat que des del dimecres 20 
d’abril fins ara, cada vegada n’hi ha 
menys que la porten». 

En aquesta línia, la farmacèuti-
ca Marta Genís manifesta que «crec 
que al principi hi haurà gent que es 
mostrarà reticent. Fins ara hem es-
tat molt conscients que hem de dur 
la mascareta en espais tancats, i tot 
i que ara ja no és obligatòria, molta 
gent se sent desprotegida si se la 
treu». Tot i això, Genís apunta que 
al final, la pandèmia serà com una 
epidèmia de grip controlable, i la 
majoria de les persones s’acabaran 
traient la mascareta en espais inte-
riors. «No serà ara de forma imme-
diata, però voluntàriament la gent 
se la traurà, de la mateixa manera 
que gran part de la població mai 
s’ha posat una mascareta per pro-
tegir-se de la grip», comenta.

Després de més de  
set-cents dies, tornem 
a veure’ns les cares
u Des del 20 d’abril ja no és obligatori l’ús de mascaretes als espais 
interiors, excepte en instal·lacions sanitàries i en els transports públics

Un acte públic a l’Escala que mostra la llibertat de criteris en l’ús de la mascareta

Josep López 
FIGUERES

n Un dels espais considerats més 
segurs pel que fa als contagis de 
Covid són  les escoles. Tot i això, no 
ha estat fins ara que  alumnes i 
professors han pogut fer classe 
sense mascareta. Això ha causat 
alguns problemes, sobretot per 

oferir un ensenyament total i com-
plet. «A la docència, una de les 
premisses bàsiques és l’expressió 
facial. Sobretot en nens petits, la 
gestualitat de la cara, les expressi-
ons, són molt importants. El fet 
d’haver portat mascareta tant de 
temps ha fet que moltes d’aques-
tes connotacions s’hagin perdut», 
explica Rosa Maria Moret, direc-
tora i mestra de l’escola del Far 
d’Empordà. 

Tanmateix, la mestra conside-
ra que, als centres educatius, la 
mascareta s’hauria d’haver retirat 

abans. «Moltes vegades les esco-
les hem estat un punt de referèn-
cia. Deien: ‘els nens contagien 
molt, fem això. Ara no contagien, 
fem allò’», detalla, i afegeix: «Pot-
ser ha estat dels àmbits on menys 
contagis hi ha hagut. Potser hau-
ríem d’haver estat els primers de 
no dur la mascareta. No és el ma-
teix que la porti un adult, que la 
porti un nen de sis o set anys». En 
aquesta línia, Moret considera 
que el fet d’haver dut la mascare-
ta a les escoles ha estat feixuc, tam-
bé pel component social que ha 

restat el fet d’anar amb la cara ta-
pada. 

 
No tots els alumnes se la treuen 

Si hi ha adults que, per la raó que 
sigui, volen seguir portant la mas-
careta, a les escoles també hi ha in-
fants que tampoc no se la volen 
treure. «Això és un fet molt signi-
ficatiu. No són gaires, i segura-
ment d’aquí a uns dies  ja no la du-
ran, però no se la treuen perquè di-
uen que estan més còmodes por-
tant-la posada», diu Moret. A més, 
les causes són diverses: «Hi ha 

nens que, per vergonya o perquè 
se senten còmodes i protegits, no 
se la treuen. També és cert que han 
estat alliçonats des de casa i per la 
societat en general que el fet de 
portar-la és una mesura de pre-
venció, i això per molts nens, cala 
molt fort», detalla la mestra. 

En qualsevol cas, Rosa Maria 
Moret opina que, igual que l’adap-
tació al fet d’haver-la de dur va ser 
ràpida, també ho serà la desadap-
tació. «Penso que els dos concep-
tes van lligats. Els humans tenim 
capacitat de resiliència, d’adaptar-
nos al que ens toqui». 

Tanmateix, Moret creu que la 
retirada de les mascaretes pot ser 
considerada una alliberació soci-
al, sobretot pel que comporta, 
com el retrobament entre grups 
als patis escolars. 

La retirada de les mascaretes a l’escola,  
una demanda incessant del col·lectiu 

J.L. EL FAR D’EMPORDÀ

u El fet de no haver de dur 
la mascareta als centres 
educatius resulta alliberador 
per als docents i alumnes

Escolars de

n El fet d’haver portat mas-
careta tant de temps ens pot 
fer pensar que algunes per-
sones poden haver descui-
dat la seva higiene bucal tot 
pensant: «tampoc se’m veu-
ran les dents». Ara bé, la rea-
litat és una altra. «No ens 
hem trobat amb cap cas 
d’aquesta mena», explica 

Carla Muñoz, auxiliar de 
dentista de la Clínica Dental 
Pifarré de l’Escala. 

Ara bé, el cert és que, so-
bretot al principi, molta gent 
es mostrava reticent a assis-
tir a les clíniques dentals per 
aquest motiu. «El fet de venir 
a la clínica i haver de treure’s 
la mascareta, hi havia perso-
nes a les quals els causava 

Anar al dentista, entre 

la prudència i la necessitat
J.L. L’ESCALA

Respalls i mascareta

«Ha decaigut la venda,  
però no s’ha aturat»,  
diu la farmacèutica 
figuerenca  
Marta Genís
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n Hem portat la mascareta més 
de set-cents dies. Haver-la dut 
durant tant de temps, quins 
efectes psicològics ha causat? 
Bàsicament, a efectes de protec-
ció, de seguretat personal a tots els 
nivells. D’amagar-se en algunes 
persones. Conec casos de gent 
amb algun problema facial, den-
tal, etc., que els ha anat bé en 
aquest sentit. I molts adolescents 
que darrere la mascareta han 
«mutat», han modificat la seva 
imatge (granets, bigoti, barbeta), 
fins i tot els canvis de veu dels nois 
han quedat modificats i mig ca-
muflats. 
Ara no cal dur-la obligatòria-
ment. Això causarà una sensa-
ció de desprotecció els primers 
dies. 
La mascareta ens ha protegit, i 
sens dubte de cop i volta ens des-
protegeix. No podem d’un dia per 
l’altre canviar els nostres hàbits i 
deixar de patir. Segur que ens sen-
tirem estranys i mig despullats. 
Són dos anys d’obsessió, de pànic, 
de por, d’ordres, de normes que el 
dia 19 o 20 d’abril s’han aixecat. El 
nostre cap no pot canviar de cop 
com l’abolició d’una norma. Si de 
cop i volta et diuen que no és obli-
gatori el cinturó de seguretat se-
gur que per protecció continues 
posant-te’l. Passarà el mateix amb 
la mascareta. 
Què en pensa de l’anomenada 
«síndrome de la cara descober-
ta»? 
Aquesta síndrome -que no està 
reconeguda enlloc- vol dir que 
patim ansietat i angoixa en veure 
d’altres prop nostre sense la mas-
careta i nosaltres sense mascare-
ta, que podem agafar la Covid. Se-
gur que tardarem temps a obli-
dar-nos de la malaltia, sobretot les 
persones més hipocondríaques i  
més ansioses.  

Haurem d’acabar acceptant 
que hi ha persones que molt a 
prop nostre estaran sense masca-
reta, i entendre que els que tin-
guin por s’hauran de protegir o 
distanciar. Això pot minvar la 
quantitat i qualitat de les interac-
cions socials. 
En aquest sentit, creu que haver 
dut la mascareta ha agreujat el 
diagnòstic de pacients que ja pa-

tien alguna patologia prèvia? 
Sens dubte, els pacients més an-
siògens, més hipocondríacs, diag-
nosticats o no, han patit molt el fet 
de la Covid, però ara amb la «des-
protecció» encara patiran més. 
Han aflorat moltes angoixes tant 
en adults com en nens a causa de 
la malaltia. Hem vist pacients que 
ara han descobert que eren «pati-
dors», que eren persones hipo-
condríaques a partir de tot aquest 
procés del coronavirus. 
El cert és que el fet d’haver por-
tat mascareta tant de temps ha 
fet aflorar complexos. Sense 
anar més lluny, molts joves de-
cideixen no treure-se-la perquè 
els hi cobreix la cara. La masca-
reta ens ha protegit de la Covid, 
però ens ha perjudicat la salut 
mental? 
Ens ha perjudicat molt la salut 
mental. Hi ha nois i noies que vi-
uen cert pànic per la «nova imat-
ge» que descobriran els altres 
quan es treguin la mascareta. En 
els nens més petits, no adoles-
cents, la família hi tindrà molt a 
veure, ja que famílies més  «obses-
sives», més ansiògenes, encara 
optaran perquè els fills i filles no 
se la treguin. 

I a les aules, vaig poder-ho 
constatar fa uns dies al curs de 6è 
d’una escola: més de la meitat se-

guien amb mascareta malgrat la 
no obligatorietat. 
Malgrat tot, el més probable és 
que ens acostumem a no dur 
mascareta, que ens sentim alli-
berats. Si algun dia l’haguéssim 
de portar de nou, creu que ens 

afectaria mentalment? Potser 
associem la mascareta a una 
època fosca, dolenta, i ens faria 
aflorar sentiments i sensacions 
desagradables. 
Ens afectaria segur, però també 
ens tornaríem a adaptar a la nova 
realitat d’una nova onada. De to-
tes maneres sí que s’associa a eta-
pes ja viscudes i en determinades 
personalitats més depressives po-
dria comportar baixades de l’es-
tat d’ànim i de nou patiment. En 
general, però, tornar a mostrar-
nos com som, amb els nostres de-
fectes i qualitats facials, podent 
mostrar les nostres emocions 
amb llenguatge no-verbal és de 
nou una molt bona notícia.
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Narcís Heras és psicòleg especialista en addiccions i EMDR JOSEP LÓPEZ

«El fet de dur la mascareta ens ha 
perjudicat molt la salut mental»

Psicòleg. Si haver viscut una pandèmia ens ha afectat mentalment, en certa mesura, a tots, el fet d’haver        
dut la mascareta durant tant de temps ha estat un afegit, i ha causat també afectacions  psicològiques.             
Per reflexionar al voltant d’aquestes, hem parlat amb el psicòleg figuerenc Narcís Heras.

u «Si hem de dur-la de nou obligatòriament, ens afectaria, però ens tornaríem a adaptar»

Narcís Heras

BASILI GIRONÈS

 del Far a classe, sense mascareta ROSA MARIA MORET

EMPORDÀ

por», detalla Muñoz. Afegeix: 
«Alguns pacients han vingut 
a l’últim moment, i ens expli-
caven que haurien d’haver 
vingut abans, però que no ho 
han fet per por a contagiar-
se». En aquest sentit, Carla 
Muñoz detalla també que «al 
principi, fèiem moltes urgèn-
cies. La gent venia només 
quan era imprescindible». 
Malgrat tot, ara ja s’ha recu-
perat la normalitat, i tot i que 
a les clíniques encara s’ha de 
dur mascareta, ja es realitzen 
tractaments de tota mena.

«
 Tornar-nos a 
mostrar com som, 

amb els nostres defectes 
i qualitats facials, és una 
molt bona notícia» 
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Obert el període de sol·licitud d'ajuts per al
menjador escolar del curs 2022-2023 - Diari
de Terrassa
L’Ajuntament de Terrassa obre el període per a sol·licitar ajuts econòmics per al menjador
escolar del curs 2022-2023. La presentació d’aquestes sol·licituds es farà de forma telemàtica
del 26 d’abril al 13 de maig, ambdós inclosos. A partir d’aquest dilluns, les famílies que van
sol·licitar l’ajut de menjador durant aquest curs escolar rebran un missatge de text al telèfon
mòbil amb l’enllaç de l’esborrany de l’ajut, que caldrà revisar de forma detallada i validar-lo, en
cas que totes les dades siguin correctes. Si es vol presentar alguna esmena a l’esborrany,
s’haurà de fer a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa.

Les famílies que vulguin tramitar una nova sol·licitud d’ajut per al menjador, ja sigui perquè no
han rebut l’esborrany o perquè no n’eren beneficiàries durant aquest curs, ho podran fer a partir
de demà, 26 d’abril, i fins el 13 de maig, a través del formulari que també trobaran a la Seu
Electrònica. En els casos de noves sol·licituds, serà necessari presentar la següent
documentació: DNI, passaport o NIE de l’infant sol·licitant i de les persones progenitores o
tutores, així com el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU). En cas que les persones
progenitores estiguin separades, també caldrà presentar el conveni de regulació amb la pensió
d’aliments o compensatòria establerta. Així mateix, també caldrà la presentació de
documentació acreditativa en casos d’acolliment legal o en situacions de violència masclista.

Aquests ajuts, que atorga la Generalitat de Catalunya a través del Consell Comarcal del
Vallès Occidental, cobreixen des del 70% fins a la totalitat del preu del menjador establert,
segons els barems de l’escola pública. Un cop es comuniqui la resolució per a cada família,
l’Ajuntament de Terrassa pot complementar fins el 100% els ajuts de totes aquelles famílies que
els Serveis Socials municipals valorin i considerin necessari.

En el cas de les famílies monoparentals, l’Ajuntament valorarà cada situació, en cas que l’ajut
no hagi estat atorgat per la Generalitat per barems econòmics. Aquests ajuts es van començar a
atorgar el 2019, en detectar els Serveis Socials municipals que a la ciutat hi ha un seguit de
famílies monoparentals que, tot i superar el límit d’ingressos que estableix la Generalitat,
presenten perfils de risc social. Generalment, es tracta de famílies formades per una dona i un
o més fills, que superen per poc el límit econòmic.

El tinent d’alcalde de Drets Socials, Noel Duque, recorda que “la igualtat d’oportunitats per a
tots els infants de la ciutat és una prioritat per al govern municipal” i que, “amb aquests ajuts,
infants i joves de Terrassa que es troben en una situació familiar amb dificultats econòmiques
podran optar a gaudir d’un espai educatiu al migdia que, a més, millori la qualitat alimentària”.

Durant el curs 2021-2022 s’han rebut un total de 7.634 sol·licituds d’ajuts per a cobrir la
despesa de menjador escolar, de les quals s’han concedit 6.322.
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