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Educació dona per caducada l'oferta als sindicats
Educació ha tirat pel dret i ha publicat aquest dimarts la resolució de plantilles que permetrà que els centres educatius tinguin les seves plantilles
adjudicades el juliol i poder així continuar amb l’avançament del curs escolar. Aquesta resolució manté les hores lectives actuals, és a dir, 24 a primària,
perquè l’última oferta que la conselleria va fer als sindicats per rebaixar-les no ha estat acceptada. La resolució s’ha publicat aquest dimarts perquè el
pròxim dia 2 de maig els directors dels centres ja han de poder començar a confeccionar la plantilla. L’objectiu és que al juliol tot estigui preparat per
començar a preparar el curs.

Aquesta última proposta es va fer el divendres i havia de ser aprovada ahir dilluns en una mesa sectorial a la qual no van assistir els sindicats. El
departament tenia intenció de concedir als sindicats la rebaixa d’una hora lectiva el 2022-2023 a la primària, el que suposava afegir 1.400 mestres al
sistema a partir del setembre, però aquests no ho han acceptat. Fonts del departament asseguren que en no haver assistit a la mesa i haver boicotejat per
la tarda un acte de Cambray, aquest dilluns es va assistir a la “defunció” d’un acord en el qual tenien moltes esperances. Aquestes mateixes fonts
expliquen que la conselleria va fer l’esforç en veure que era un punt irrenunciable pels sindicats.

L’oferta d’Educació en xifres

L’esforç del departament per ampliar la plantilla de mestres i poder reduir les hores lectives -com demanaven els sindicats en el que defineixen com una
línia vermella- s’anava a traduir en una despesa de 18,3 milions d’euros entre setembre i desembre del 2022 i 48,7 milions l’any 2023. Pel que fa a la
secundària, l’oferta del departament era reduir una hora lectiva a partir del curs 2023-2024, el que suposava l’entrada al sistema de 2.009 mestres.

La directora general de professorat, Dolors Collell, esperava que aquest gest fos “definitiu” i assegura que la conselleria tenia expectatives que aquest
acord pogués donar sortida al conflicte. “El departament s’ha mogut fins al límit i ara hi ha decepció i desconcert perquè no entenem què passa”, ha explicat
Collell, que ha afegit que el conflicte “preocupa” la conselleria perquè “tensa els claustres” i perjudica el sistema educatiu. Així, fonts del departament
asseguren que hi ha “indignació” i “decepció” amb l’actitud dels sindicats, que veuen dividits internament. La conselleria dona per fet que el futur són noves
mobilitzacions, però asseguren que el sistema no es pot aturar, pel que han decidit tirar endavant amb mesures com la resolució de plantilles.

Conflicte per la presencialitat de juliol

El passat 28 de març el departament d’Educació va publicar el decret d’adjudicacions d’estiu davant el “bloqueig” a la taula de negociació entre conselleria
i sindicats que finalment va naufragar. Aquest decret suposa la confirmació que els professors hauran de treballar presencialment als centres els primers
cinc dies laborables de juliol, el que ha indignat el col·lectiu, que sosté que aquest mes es destina a les formacions. Fonts del departament consideren que
aquest és el principal problema que veuen els sindicats en l’avançament del curs. Per això estaven disposats a posar per escrit que aquesta presencialitat
no s’estendria més enllà dels cinc primers dies laborables del mes.

Aquestes mateixes fonts assenyalen que no hi ha res escrit que el juliol sigui un mes únicament destinat a la formació. Insisteixen que tampoc és un mes de
vacances, pel que aquest decret és òptim perquè fa que la formació sigui compatible amb la presència als centres educatius per fer reunions de cara a
preparar el nou curs.
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Una de les trobades dels sindicats amb Educació / ACN

Educació demana “respecte institucional” per prendre “decisions polítiques”

En declaracions a la premsa ara fa gairebé un mes, la directora general de professorat ja va demanar “respecte institucional” als sindicats i els va traslladar
que el departament està legitimat pels vots dels ciutadans per prendre decisions de “política educativa”. Per això, la conselleria encapçalada per Josep
Gonzàlez-Cambray ha reiterat en diverses compareixences davant la premsa que ha fet propostes als sindicats en tots els aspectes laborals, però no
donarà solució al que considera que són decisions de política educativa com l’avançament del calendari i els nous currículums, que no afecten els drets
laborals.

La partida entre Cambray i els sindicats, enrocada amb boicot inclós

La partida d’escacs entre Cambray i els sindicats continua enrocada. Tant que els sindicats han amenaçat amb noves mobilitzacions aquest final de curs
per la “guerra” que han declarat a la conselleria. Aquest mateix dilluns es va viure l’últim episodi de tensió entre la part social i el conseller Cambray. En el
que havia de ser la presentació d’un document sobre canvis en els espais escolars i noves construccions els sindicats van boicotejar l’acte i el departament
es va veure obligat a cancel·lar-lo. Cambray va marxar de la sala i en declaracions posteriors va carregar contra els manifestants: “No representen els
professors”.
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Boicot dels sindicats de professors a un acte del conseller d’Educació, Josep González-Cambray, a la UB / ACN

Sobre aquest boicot, Collell ha assegurat que els professors són referent per l’alumnat, pel que no es pot travessar aquesta línia vermella. “Fem un clam a
recapacitar la manera de fer les reivindicacions legítimes”, ha dit sent molt crítica amb l’actuació recent dels sindicats. “Hi ha determinades actituds que no
es poden justificar. Si hi ha un lloc per dialogar és allà on s’ha de fer. Hem de ser capaços de seure a una taula que convoca el departament amb qui tinc un
vincle laboral”, ha reblat. Si no, ha advertit, no es podrà seguir avançant en aquest diàleg.
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Ruptura definitiva entre Educació i els
sindicats: no hi haurà reducció d'una hora
lectiva
El departament ha explicat que van intentar l'acord fins a l'últim moment, i durant les vacances
de Setmana Santa van trucar als sindicats per plantejar-los una última oferta, un "gest
d'acostament definitiu", que els van traslladar en una reunió el divendres 22 d'abril: consistia en
reduir una hora lectiva a primària a partir del curs que ve (fer-ne 23 a la setmana i no 24 com
ara), cosa que costaria 67 milions d'euros extra i la incorporació de 1.463 mestres, i fer el mateix
a ESO, batxillerat i FP el curs 2023-24 (passar de 19 a 18 hores), fet que hauria suposat 103
milions d'euros per contractar 2.009 professors. Aquesta proposta, que a la pràctica suposa
tornar a l'horari docent d'abans de les retallades, era un avenç respecte a la primera oferta de la
conselleria , que plantejava recuperar l'hora lectiva a primària el 2023-24 i el curs següent a
ESO. La conselleria ha negat que, a canvi, reclamés més hores de permanència als centres.

L'escalada del conflicte

Educació i sindicats es van citar dilluns a la taula sectorial que hi havia convocada, però els
representants dels docents no s'hi van presentar i, unes hores després, van boicotejar un acte
del conseller d'Educació , Josep Gonzàlez-Cambray, a la UB. És per això que la conselleria
dona per trencades les negociacions i ja ha publicat la previsió de plantilles per al curs que ve,
segons les quals els mestres finalment faran 24 hores lectives com fins ara. "Ho lamentem, ens
dol molt", ha dit la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell,
que és qui ha liderat les negociacions. Collell s'ha mostrat preocupada per l'escalada del
conflicte: "Tensiona molt el sistema i els claustres. Projectant tensió, crits i intimidació no es pot
avançar", ha insistit, i ha demanat als sindicats que "reconsiderin" la manera de reivindicar
perquè els mestres i els professors són "referents" per als alumnes. "Hi ha determinades actituds
que no podem justificar", ha dit.

"Hem rebutjat l'oferta perquè no podem acceptar una proposta que només faci una millora a una
part del professorat i a la resta no", ha explicat a l'ARA Iolanda Segura, portaveu de la USTEC.
"Com explicaríem al personal d'ESO que no recuperaran el seu horari el curs que ve, quan és
tant o més necessari que a primària? S'ha de fer a tothom per igual", argumenta. Segura reclama
al departament un "sobreesforç" perquè tots els docents puguin recuperar les hores lectives
prèvies a les retallades: "Ens mereixem recuperar les condicions laborals", ha dit.

L'altra gran reivindicació dels sindicats era ajornar un curs l'avançament del calendari escolar.
Més que començar les classes una setmana abans –el cinc de setembre, i no el 12–, els
representants dels docents s'havien mostrat visiblement enfadats perquè el Govern va anunciar
que per preparar el curs els docents haurien d'anar a treballar presencialment als centres els
primers cinc dies de juliol . Segons la conselleria, els sindicats van argumentar que el juliol es
destina habitualment a fer formació, tot i que segons les dades del departament només un terç
del professorat fa cursos de formació aquest mes (un 10% a través de les associacions de
mestres i entre un 20 i un 25% a través de la mateixa conselleria). Vist el descontentament,
Educació va proposar posar per escrit "blindar" que només fossin cinc dies i sempre per
preparar el curs següent. Però l'oferta no s'ha arribat ni a negociar i està previst que l'ordre del
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calendari (amb l'avançament al 5 de setembre) es publiqui aviat.

CCOO denuncia la crida per treballar al juliol

Precisament en relació al debat del juliol, CCOO ha interposat un recurs de reposició contra el
Departament per frenar la resolució que obliga a assistir als centres. El text estableix que el
professorat amb nomenament vigent més enllà del 30 de juny que sigui destinat en un altre
centre ha d'adreçar-se a la direcció de la nova escola perquè se'l pugui convocar en aquestes
reunions preparatòries, però segons CCOO el personal docent "no pot ser obligat a anar amb
anterioritat als nous centres" perquè fins el dia 31 d'agost de 2022 està vigent el nomenament de
la destinació per al curs actual. Segons el sindicat, les direccions dels nous centres "no tenen
potestat orgànica" de convocar reunions preparatòries, i critiquen que el departament les
empenyi a "assumir el risc i les conseqüències legals que se'n puguin derivar".

Sense acord, s'ajorna la reducció de l'hora lectiva i s'enverina més encara el debat educatiu. Els
sindicats han anunciat més mobilitzacions en el tram final de curs. La conselleria diu que vol
revertir les retallades, però el més probable és que ho hagi de negociar amb uns nous portaveus
o, almenys, una nova distribució del pes sindical, perquè hi ha eleccions el mes de març del
2023. De fet, aquesta cita és probable que hagi condicionat, en part, les negociacions i la
importància de la batalla pel relat que durant les últimes setmanes ha marcat aquest conflicte.
"Hem tancat una pantalla, però en vindran d'altres", ha augurat Collell. En l'horitzó hi ha
l'aplicació dels nous currículums, el procés d'estabilització dels interins, la reducció de ràtios a
P3 o el desplegament de la nova llei de FP.
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Més mobilitzacions després del trencament
amb Educació
USTEC-STEs i CCOO han anunciat més mobilitzacions com a resposta al trencament de les
negociacions amb el Departament d’Educació. Els sindicats no han concretat la data de les
protestes i expliquen que estan disposats a dialogar amb la conselleria de Josep Gonzàlez-
Cambray, però que el departament ha d’estar obert a atendre les seves demandes.

La proposta d’Educació, insuficient per als sindicats

El govern donarà llum verda al nou calendari escolar per al curs 2022-23 i a l’avançament
del curs al 5 de setembre, després que Educació hagi trencat les negociacions amb els
sindicats. Els representants dels treballadors, per la seva banda, expliquen que la proposta del
departament de reduir una hora lectiva als mestres de primària és insuficient i la titllen
“d’inadmissible”.

Segons la portaveu del sindicat USTEC-STEs, Iolanda Segura, “el personal docent ve desgastat
després de dos anys de pandèmia i el que necessiten ara és la recuperació de la normalitat
als centres educatius i la naturalització de les relacions amb els alumnes, no nous canvis que
suposaran més sacrificis”. CCOO afegeix que el temps de mediació “ha estat una pèrdua de
temps” i considera que ara van tard.

Els docents, contra el nou calendari escolar i el currículum

El sindicat de professors de secundària considera que les raons que dona el Departament
d’Educació per no acceptar les propostes no són certes i assegura que “pot incorporar nous
empleats quan ho consideri oportú”. També retreuen a la conselleria dirigida per Gonzàlez-
Cambray que vinculi la incorporació de docents, a l’acceptació de més retallades “com ara un
nou calendari escolar o un currículum que devalua, encara més, l’educació secundària
pública de Catalunya”.

Segons els docents, el conseller és conscient que no podrà fer cap acte públic tranquil fins que
arribi a un acord amb ells.

Els sindicats estan disposats a seguir negociant

El Departament d’Educació ha lamentat que els representants dels treballadors hagin rebutjat la
proposta sense ni tan sols presentar-se a la reunió de la mesa sindical d’aquest dilluns, i els
retreu no voler seure a negociar, una acusació que els sindicats neguen. Diuen que estan
disposats a negociar, però que el departament ha de mostrar estar disposat a atendre les
seves demandes. També reconeixen que no sembla que es pugui arribar a un acord a curt
termini.
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Els sindicats de docents mantenen la unitat
i les mobilitzacions

Consideren «inacceptable» l’última oferta d’Educació,
que plantejava recuperar l’hora lectiva a primària al
setembre i deixava la secundària per al curs 23-24

«Cambray està enfadat perquè sap que no podrà fer cap
acte tranquil fins que arribi a un acord amb nosaltres»

Els sindicats de docents preparen noves mobilitzacions després que el Departament
d’Educació hagi donat per trencades les negociacions per concloure el conflicte educatiu obert
a Catalunya després de rebutjar els representants sindicals la seva última oferta: recuperar
l’hora lectiva a primària aquest curs 22-23 vinent i a secundària i postobligatòria, el curs 23-
24.

Iolanda Segura, portaveu d’Ustec, el sindicat majoritari, ha considerat «inacceptable» i
«insuficient» aquesta oferta. Els representants dels docents reclamen que la recuperació
d’aquesta hora sigui per al conjunt del professorat, de primària i secundària, aquest pròxim
setembre, una cosa que el Departament assegura que és inviable econòmicament i tècnicament.

«Les retallades van ser per a tots els professors alhora. Recuperar l’hora també ha de ser per a
tothom alhora. El cas contrari seria un greuge comparatiu. ¿Com ho explicaríem», ha plantejat
Segura que, a més, ha posat èmfasi que els nous currículums afecten més el professorat d’ESO i
Batxillerat. «Són ells els que més s’han mobilitzat durant les vagues. Són ells els que hauran de
dedicar més hores a preparar el nou curs. Secundària necessita recuperar aquella hora lectiva»,
defensava la portaveu d’Ustec.

Recurs sobre el calendari

També Teresa Esperabé, de CCOO, veu la proposta insuficient. «La valorem perquè és un
avenç, però és insuficient per arribar a un acord». Des de CCOO, han presentat davant la
Direcció General de Professorat un recurs de reposició sobre l’ordre del calendari.
Denuncien que els professors nomenats al juny no podran incorporar-se el juliol als centres
perquè la presa de possessió no es produirà fins a l’1 de setembre.

Els sindicats han carregat a Educació la responsabilitat d’haver trencat les negociacions. «Han
sigut ells. I això evidencia la falta de voluntat de tornar-nos les nostres condicions laborals»,
apuntava Segura.

La talla moral del Departament

Des d’Aspepc, el seu portaveu, Joan Alís, ha criticat a Educació que vinculi l’acord a la
incorporació de 1.400 mestres a primària. «El Departament no necessita l’acord amb ningú per
incorporar nous empleats, per tant menteix si diu que la falta d’acord li impedeix incorporar nous
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docents». La Conselleria supeditava aquesta incorporació, fruit de la recuperació de l’hora
lectiva a primària, que els sindicats acceptessin l’acord. Era un «sacrifici» realitzat amb l’objecte
de la pau social. Vist el rebuig sindical, la mesura queda per a pròxims cursos. Una explicació
que no convenç els sindicats. «Diu molt de la talla moral de qui ens governi que vinculi una
millora objectiva del sistema (nous docents) a l’acceptació del calendari o d’un currículum que
devalua encara més l’educació secundària pública de Catalunya», ha denunciat Alís.

Notícies relacionades

Segons el parer d’Aspepc, tot això respon al fet que el Departament està «nerviós i molt
enfadat». «Cambray està enfadat perquè sap que no podrà fer cap acte públic tranquil fins
que arribi a un acord amb nosaltres», ha assenyalat Alís. Al·ludia a l’ocorregut dilluns a la UB,
quan els sindicats van sabotejar un acte en què havia d’intervenir el conseller.

Davant les insinuacions que hi havia sindicats disposats a acceptar l’oferta d’Educació, Segura
ha acusat el Departament de voler dividir els sindicats i ha assegurat que la unitat està intacta.
«Intenten trencar la unitat sindical però estem units», ha assenyalat. Ustec, juntament amb
CCOO, Intersindical, Aspepc, UGT, Usoc i CGT, ultimen els preparatius de noves
mobilitzacions, que detallaran els pròxims dies. «Ens continuarem mobilitzant i pressionant per
aconseguir millores», ha advertit Esperabé.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220425/sindicatos-profesores-boicot-acto-cambray-13566255
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Educació trenca amb els sindicats i segueix
endavant amb el seu pla i el seu calendari

Retira la seva última oferta sobre l’hora lectiva que
hauria permès incorporar 1.400 mestres a primària al
setembre i 2.009 a secundària el curs 23-24

El Departament assumeix que aquest últim trimestre i
l’inici del curs vinent seran moguts quant a
mobilitzacions

El Departament d’Educació dona per trencades i finalitzades les negociacions amb els
sindicats de professors i assumeix que aquest tercer trimestre i l’inici del curs 2022-2023
vinent seran moguts. La Conselleria s’ha plantat després que els representants sindicals
rebutgessin la seva última oferta, que incloïa la recuperació de l’hora lectiva –una de les
reivindicacions irrenunciables dels sindicats– a primària a partir del setembre que ve i a
secundària a partir del curs 2023-2024.

Aquest ‘no’ a l’acord suposarà que al setembre no s’incorporaran al sistema educatiu català
1.463 mestres. És la xifra que sortiria si s’hagués acceptat la proposta de recuperació de l’hora
lectiva a primària. El problema és que els sindicats reclamaven que aquesta mesura s’apliqués
també a secundària en el curs 2022-2023. «Tot per al curs vinent no és viable, ni
econòmicament ni tècnicament», insisteixen des de la conselleria que dirigeix Josep Gonzàlez-
Cambray.

Recuperar l’hora lectiva a primària hauria suposat per al curs vinent una inversió extra de 67
milions d’euros. Educació deixava per al curs 2023-2024 la recuperació de l’hora lectiva a
secundària i a l’educació postobligatòria (batxillerat i FP), que hauria suposat incorporar 2.009
professors amb un cost de 104,7 milions d’euros. Era un avenç respecte a la proposta anterior,
en la qual l’hora lectiva a primària es recuperava el curs 2023-2024, i la de secundària, el 2024-
2025.

Aquesta última proposta la va treballar el Departament durant les vacances de Setmana Santa
després d’«intuir», arran de converses amb els sindicats, la possibilitat d’un acord si s’avançava
en aquesta mesura. I la van traslladar als representants sindicals en una reunió el divendres 22
d’abril. Les parts es van emplaçar a la taula sectorial convocada per a aquest dilluns per tancar
l’acord. Però el fet que els sindicats no acudissin a la taula i el posterior sabotatge a un acte de
Cambray a la UB han deixat clar a la Conselleria que no hi haurà acord.

Publicat el decret de plantilles

¿Per què donen per acabades aquestes negociacions? Perquè el calendari administratiu
pressiona. L’avanç de l’inici del curs, irrenunciable per al Govern, obliga a tenir les plantilles
adjudicades al juny, perquè les direccions puguin començar a preparar el curs vinent. I això
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suposa avançar també el decret de plantilles, que s’ha publicat aquest dimarts. Amb la
publicació del decret es fa impossible ja, assegura Educació, incorporar la mesura de la
recuperació de l’hora lectiva que plantejava per a aquest curs si s’arribava a un acord. Un gest
que suposava un «sacrifici» econòmic i tècnic, en detriment d’altres partides pressupostàries del
Govern, però que el Departament estava disposat a fer per solucionar un conflicte que està
tensant tota la comunitat educativa.

Al no haver-hi acord, la mesura s’ajorna per a pròxims exercicis. ¿I si els sindicats mouen fitxa?
La decisió és «irreversible». La publicació del decret i tota la maquinària administrativa que
això suposa ho impossibilita.

Notícies relacionades

Dolors Collell, directora general de centres públics de la Generalitat i la persona que ha liderat
les negociacions per part del Departament, ha expressat la seva «decepció» per no haver
aconseguit materialitzar un acord que a Setmana Santa semblava possible. «Vam fer un gest
d’acostament amb aquesta última oferta, perquè confiàvem que hi hauria acord. Quan els
sindicats no van venir dilluns a la reunió de la taula ja vam veure que no es podria tancar
l’acord», ha explicat. Ha defensat la que era una «proposta in extremis per solucionar el conflicte
i que no hi hagués més tensió en el sistema educatiu» i ha expressat la seva «preocupació»
davant la perspectiva que el conflicte augmenti les tensions en el sistema. En aquest sentit, ha
recordat als representants sindicals que «són docents» i els ha emplaçat a donar exemple de
diàleg. «Si projectem tensió, crits o intimidació, aquesta no és manera d’avançar. Tots som
abans que res mestres i professors i som referent de l’alumnat», ha dit. «Els demano que
reconsiderin com plantegen les seves reivindicacions. El lloc on negociar és a la taula
sectorial».

¿I a partir d’ara què? Educació dona per fet que aquest tercer trimestre i l’inici del curs vinent
seran moguts quant a mobilitzacions sindicals, però pensa afrontar-ho amb «fermesa». «Hem
tancat una pantalla, però en vindran d’altres». Collell ha assegurat que el Departament
continuarà treballant per anar revertint les retallades en educació. El curs vinent s’inicia el camí
de reducció de ràtios a infantil 3 (P3) i s’eliminen les jornades de terços per substituir-les per
mitges jornades. De cara al curs 2023-2024, s’analitzarà de nou la recuperació de les hores
lectives del professorat. Aleshores, hi haurà també un nou escenari sindical sorgit de les
eleccions sindicals de març del 2023 que podria permetre obrir una nova etapa.
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El Govern trata de ganar tiempo contra la
sentencia del 25% de castellano
Tras incumplir con el plazo para aplicar la sentencia del 25% de castellano (23 de marzo), ahora
el Govern trata de ganar tiempo. El pasado jueves tenía que haber presentado las alegaciones
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero no consta que lo haya hecho y en
el departamento de Educación, consultados por este diario, rehúyen la cuestión (evitan
confirmar este hecho). Es decir, el ejecutivo catalán ha optado por lanzar el balón hacia adelante
y esperar que el TSJC le apremie a presentar las alegaciones.

Y es que, de haber cumplido con el plazo del jueves pasado, el TSJC hubiera tenido luego 10
días para responder y decidir si acepta las demandas de las organizaciones constitucionalistas
para aplicar la sentencia del 25% de castellano. Es decir, muy probablemente, durante la
primera quincena de mayo estaría el asunto dirimido y el Govern se hubiera visto obligado a
cambiar los proyectos lingüísticos de todas las escuelas públicas (igual en menos de un mes, tal
y como pedía la Asamblea por una Escuela Bilingüe) para dar un mínimo del 25% de las horas
lectivas en español.

Sin embargo, al Govern le conviene ganar tiempo para intentar presentar las alegaciones con la
reforma de la Ley de Política Lingüística aprobada en el Parlament: y eso se prevé que se
produzca el próximo 8 de mayo en el pleno. Esa reforma legal es uno de los tres argumentos
que adujo el Govern el pasado 23 de marzo cuando se dirigió al TSJC. El cambio en la norma
pasa por dar más espacio al castellano en la educación pública, aunque esquivando el 25% y
está redactado con cierta ambigüedad, lo que permite múltiples interpretaciones (el PSC
interpreta que se debe dar más español, mientras ERC asegura que se debe dar todavía más
catalán).

En concreto, el nuevo redactado deja margen para el uso del castellano o el catalán en función
del territorio. «La determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza debe
tener en cuenta la realidad sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico,
oral y escrito, de acuerdo con los elementos de control, evaluación y mejora de las
competencias lingüísticas», recoge el nuevo texto.

En todo caso, también es cierto que la aprobación de esta reforma legal está en el aire y
tampoco es una garantía a la que agarrarse para la Consellería de Educación. Y es que, hasta
ahora, ha habido hasta dos cambios de fecha para debatir y votar en el pleno este cambio:
primero se fijó para finales de este mes y ahora ha pasado para el 8 de mayo.

Estos cambios en la fecha están vinculados por las desavenencias en JxCat. Los
posconvergentes estuvieron inicialmente en el acuerdo con PSC, ERC y Comunes, pero el
mismo día del anuncio se descolgaron por las presiones del separatismo radical y por sus
propias divisiones internas. Ahora, JxCat está tratando de buscar una salida a este embrollo y
negocia con actores del independentismo (como la ANC o Plataforma per la Llengua) para
rehacer esta propuesta legislativa, pero tampoco tiene mucho margen porque el PSC no está
dispuesto a ceder. Los socialistas sostienen que es una iniciativa que se ha trabajado y
negociado durante dos meses y tampoco están dispuestos a aceptar acuerdos o enmiendas con
el separatismo radical: a su juicio, si Plataforma per la Llengua tiene que influir en la reforma
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legal, también debería hacerlo la AEB, entidad constitucionalista de referencia en defensa del
bilingüismo.

Pero no solo el PSC, Esquerra tampoco está dispuesta a ceder a cambios de última hora
impuestos por JxCat y advierte de que no hay margen para cambios. Por tanto, JxCat es quien
debe encontrar una salida a su enredo. ERC, eso sí, quiere tanto a PSC como JxCat.
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Escoles i instituts mesuraran la salut
emocional dels alumnes a partir de 5è de
primària

L’enquesta es farà entre el 2 i el 27 de maig i serà
anònima i voluntària

Totes les escoles i instituts de Catalunya realitzaran, entre el 2 i el 27 de maig, una enquesta
per conèixer quin és l’estat de salut emocional de l’alumnat a partir de 5è de primària,
incloent-hi el d’ESO, batxillerat i formació professional. Com ja va avançar el conseller Josep
Gonzàlez-Cambray en una entrevista a EL PERIÓDICO, Educació, juntament amb les
conselleries de Salut i Igualtat i Feminismes, volen tenir una fotografia de la salut mental dels
estudiants, un dels col·lectius que més ha patit les situacions derivades de la pandèmia del
coronavirus, per després dissenyar plans d’actuació.

Els resultats permetran a Educació detectar els punts on hi hagi més afectació de la salut
emocional dels adolescents i a partir d’aquí es prendran les decisions pertinents de forma
coordinada amb Salut i altres departaments.

L’enquesta es podrà respondre de forma voluntària i anònima, ja que d’una banda, la
informació sol·licitada és sensible, i d’una altra, l’objectiu no és la detecció individual, sinó
avaluar l’estat general de l’alumnat.

El qüestionari consta de 27 preguntes tancades. Algunes tenen opció múltiple de resposta, ja
sigui a través d’una escala de l’1 al 5 o dels paràmetres ‘mai’ i ‘sempre’. En tots els casos, també
apareixeran com a possible resposta les opcions ‘no ho sé’ o ‘no ho vull dir’.

La idea del departament és que els estudiants omplin l’enquesta, que és en format digital, al
centre educatiu, durant l’hora de tutoria. Per poder portar-ho a la pràctica, en el cas dels més
petits de 14 anys es requerirà el consentiment de la mare, el pare o el tutor legal. El departament
ha enviat aquest dimarts un correu electrònic informant els centres del funcionament de
l’enquesta i els ha facilitat una carta per a les famílies.

Entorn, família i dependències

Les preguntes al·ludeixen a cinc àmbits diferenciats: benestar emocional, recolzament familiar,
entorn escolar, violències i abús, i dependència. Respecte al benestar emocional, es pregunta a
l’alumnat per la situació actual i la viscuda durant el confinament. També se li pregunta sobre el
grau d’emocions que sent, ja sigui ràbia , frustració, alegria, confiança o seguretat, entre d’altres.

En l’àmbit del recolzament familiar, l’enquesta busca conèixer el tipus de relació intrafamiliar
que té l’alumnat, el grau de recolzament que rep de la família i amb qui poden comptar en cas de
necessitat.

Notícies relacionades
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En l’àmbit de l’entorn escolar, se’ls preguntarà pels canvis viscuts durant i després del
confinament i com els han afectat l’estat emocional. I en l’apartat d’abusos i dependència,
s’incidirà tant en l’ús dels dispositius digitals com el consum de substàncies com tabac, alcohol
o drogues.

Un exemple de pregunta sobre el benestar emocional seria: ‘Valora de l’1 al 5 com et vas sentir
i com et van anar les coses durant el confinament’. Aquí se li plantegen cinc opcions (mai, molt
poques vegades, algunes vegades, sovint, sempre) a les següents preguntes: ‘¿Vas tenir ganes
o energia per fer coses?, ¿Vas tenir la sensació d’estar decaigut, deprimit o desesperançat?’. En
l’àmbit de la família, un exemple seria: ‘Durant la pandèmia i el confinament, la relació amb la
família: ha millorat, està igual, ha empitjorat, no ho sé, no ho vull dir’.
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L’adenovirus41,principal
sospitósde leshepatitis ennens
Ja són gairebé dos-cents els casos notificats en dotze països

Educació trencaamb
els sindicats i publicarà
el noucalendari escolar

JOSEP CORBELLA Barcelona

Dos investigadorsnascuts a l’est
d’Europa i fitxats per la institu-
ció Icrea per desenvolupar la
carrera científica a Catalunya
han estat guardonats amb el
premi Nacional de Recerca, el
guardó científic més important
que atorguen la Generalitat i la

Fundació Catalana per a la Re-
cerca i la Innovació.
El premi principal, que reco-

neix investigadors consolidats,
ha distingit el físic Maciej Le-
wenstein, de l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques (ICFO) a Cas-
telldefels. Lewenstein, nascut a
Varsòvia (Polònia), va arribar a
l’ICFO el 2005 després d’haver
treballat als EUA, França i Ale-

manya. Especialista en òptica
quàntica, ha estat premiat “per
una àmplia i diversa investi-
gació durant quaranta anys en
física teòrica”, queha tingut “un
impacte excepcional en bran-
ques tan diverses com les ma-
temàtiques, la neurofisiologia,
les ciències cognitives i la psico-
logia social, entre molts altres
àmbits”.

JOSEP CORBELLA
Barcelona

“La causa exacta d’aquestes he-
patitis continua sent descone-
guda; les investigacions en
aquest moment apunten cap a
un vincle amb una infecció per
adenovirus”,vainformarahiren
roda de premsa Andrea Am-
mon,directoradelCentreEuro-
peu de Prevenció i Control de
Malalties (ECDC). Dins dels
adenovirus,novesdadesaporta-
des dilluns per l’Agència de Sa-
lut Pública del Regne Unit
(UKHSA) apunten a l’adenovi-
rus 41 com el desencadenant
mésprobable.
S’han notificat ja uns 190 ca-

sos d’hepatitis agudes greus de
causa desconeguda en menors
d’edatde12païsosdesdeprinci-
pis d’any. Disset dels quals, gai-
rebé un 10%, han necessitat un
trasplantamentde fetgedesprés
de patir una insuficiència hepà-
tica aguda, i unhamort.
Més de la meitat dels casos

s’hanregistratalRegneUnit.Es-
panya, amb tretze menors afec-
tats fins al 22 d’abril, és el segon
país quemés casoshanotificat.
Dos de cada tres casos regis-

greusd’hepatitis ennens.
Aquest serotip té una carac-

terística excepcional entre els
adenovirus: infecta preferent-
ment cèl·lules de l’aparell diges-
tiu, en lloc de cèl·lules de l’apa-
rell respiratori.Delsmésdecent
tipus d’adenovirus humans des-
crits,nomésel40 iel41compar-
teixenaquesta característica.
Per explicar com un adenovi-

ruspot causarhepatitis greusen
nens, l’informed’UKHSAapun-
ta a dues hipòtesis principals.
Una és que hi hagi algun cofac-
tor que, combinat amb l’adeno-
virus, desencadeni les hepatitis.
El cofactor podria ser una sus-
ceptibilitatmésgrandelsnenssi
nohanestat exposats a adenovi-
rus durant la pandèmia, o una
infecció per coronavirus, o al-
gunagent tòxic.Aquestahipòte-
si explicaria que, malgrat que
molts nens han estat infectats
per adenovirus les últimes set-
manes al Regne Unit, només un
petit percentatge han patit he-
patitis.
La segonahipòtesi, quenoex-

clouquetambéhipugui interve-
nir algun cofactor, és que l’ade-
novirushagi evolucionat i que la
nova variant sigui més nociva
per al fetge.c

trats a Anglaterra han afectat
nens d’entre 3 i 5 anys, segons el
primer informe tècnic sobre els
quadres d’hepatitis agudes de
causa desconeguda en nens pu-
blicat dillunsperUKHSA.
En tots els casos analitzats a

Anglaterras’hadescartatqueels
nens tinguessin algun dels virus
causants de les hepatitis A, B, C,
D o E. Però s’han detectat ade-
novirus en 40 dels 53 nens en
quès’hanbuscat,propd’un75%.
Nohihacapaltrevirusques’ha-
gitrobatenunaproporciótanal-

ta entre els nens afectats.
Enels onzeúnics casos enquè

s’ha pogut identificar a la sang
quin adenovirus concret tenien
els nens, s’hi ha reconegut el se-
rotip 41. Amb aquestes dades,
l’adenovirus41 és enaquestmo-
ment el principal sospitósde ser
el desencadenant dels quadres

El serotip 41 infecta
sobretot cèl·lules de
l’aparell digestiu i no
del respiratori, com
altres adenovirus

CARINA FARRERAS
Barcelona

El Departament d’Educació
va anunciar ahir que ha tren-
cat la negociació actual amb
els sindicats i que tirarà en-
davant el nou calendari esco-
lar per al curs 2022-2023,
que significa un canvi laboral
per als professors, que treba-
llaran la primera setmana de
juliol als centres. Per confir-
mar la seva determinació,
ahir va publicar la resolució
de plantilles per al
curs que ve, en què
no s’inclou la dotació
de professorat que
reclamaven les orga-
nitzacions sindicals
per reduir les hores
dels professors a
l’aula. Aquesta posi-
ció presagia una no-
va etapa de conflicte
a les escoles sense
que pesi sobre la tau-
la una proposta con-
creta per evitar-ho.
Aquesta decisió té

lloc després que els
sindicats no es pre-
sentessin dilluns a la
setena taula sectorial
convocada per l’Ad-
ministració per des-
encallar el conflicte.
S’hi presentava l’úl-
tima oferta d’Educa-
ció, la reducció de les
hores que els profes-
sors passen a l’aula
(actualment, 24 a
primària i 19 a secun-
dària). Els sindicats
demanaven de rebai-
xar-les una hora per
tornar a l’horari anterior a la
crisi econòmica. L’Adminis-
tració va plantejar restituir
l’horari a infantil i primària
per al curs queve, i a l’ESO, el
següent. Els sindicats, que
hanmantingut una pugna de
cinc vagues i diverses protes-
tes (l’última, dilluns a la UB,
onno es va poder celebrar un
actepresiditpelconsellerJo-
sep Gonzàlez-Cambray), vo-
lien millores per als docents
de totes les etapes i a partir
del setembre. “Però tot alho-
ranopot serpelgran impacte

pressupostari que suposa”,
va justificar ahir la directora
general del Professorat i Per-
sonaldeCentresPúblics,Do-
lors Collell. La reducció ho-
rària comporta 1.463 docents
més a primària (67 milions) i
2.009 a l’ESO (103milions).
Educació ja prepara l’or-

dre de calendari. Respondrà
al dictamen del Consell Es-
colar la setmana que ve, i la
següent, a mitjans de maig,
publicarà l’ordre alDiari Ofi-
cial de la Generalitat.
El departament considera

que la pot publicar malgrat
que els sindicats no han estat
informats en taula sectorial,
paspreceptiu.Enaquest sen-
tit, Educació aclareix que hi
ha jurisprudència que avala
que l’acció de l’Adminis-
tració no pot quedar obsta-
culitzada per l’absència en
reunions dels membres con-
vocats i en què s’havia d’in-
formar sobre l’assumpte en
qüestió. I en una de les taules
sectorials a què els sindicats
no han assistit constava com
a assumpte.c

Laconselleriafinalitza
lanegociaciópublicant la
plantilladelcursqueve
sensel’augmentque
volienelsagentssocials

El conseller a l’acte de la UB
ELI DON / ACN

El físicMaciejLewenstein i l’enginyeraJelena
Radjenović, premisNacionalsdeRecerca

En la categoria de Talent Jo-
ve, s’ha premiat l’enginyera Je-
lena Radjenović, nascuda a Bel-
grad (Sèrbia), i actualment in-
vestigadora a l’Institut Català
de Recerca de l’Aigua (ICRA) a
Girona. Radjenović està espe-
cialitzada en el desenvolupa-
ment de noves tecnologies per
al tractamentde l’aigua.Els seus
descobriments, destaca el co-
municatenquès’anunciaelpre-
mi, “permeten un tractament
eficient dels contaminants de
l’aiguaper eliminardel seu cicle
els productes químics persis-
tents, tòxics i cancerígens”.cMaciej Lewenstein, de l’ICFO

CÉSARRANGEL

Els adenovirus es caracteritzen per unamembrana polièdrica
BSIP / GETTY

Els símptomes
més freqüents
Percentatge de menors amb hepatitis
aguda greu de causa desconeguda
que presenten cada símptoma
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Educació trenca amb els sindicats i manté
calendari | Virtudes Pérez | barcelona |
Educació | El Punt Avui
Virtudes Pérez - barcelona

Ni més mestres per a primària i secundària ni canvis en el calendari escolar. El Departament
d’Educació va tirar pel dret i va anunciar ahir que trencava les negociacions amb els sindicats i
que, per tant, la proposta de reduir una hora lectiva als mestres el curs 2022/23, amb la
contractació de 1.460 docents, i als professors de secundària el 2023/24, amb més de 2.000
professors, deixava de tenir vigència.

Aquesta proposta havia estat presentada durant la Setmana Santa, i en una reunió celebrada
divendres passat els sindicats ja havien comunicat al departament que no estaven disposats a
acceptar que el curs vinent només recuperessin l’horari previ a les retallades els mestres de
primària. “Ja divendres els vam dir que ens ho van retallar a tots alhora i ho havíem de recuperar
tots alhora”, va explicar ahir la portaveu nacional d’Ustec-Stes (IAC), Iolanda Segura.

El departament va justificar la decisió de trencar les negociacions, segons va explicar la
directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, adduint que
dilluns s’havia convocat una reunió per tancar l’acord i els sindicats no s’hi van presentar.

Ahir mateix, però, Educació va fer públic al portal intern de centres la resolució de les plantilles
per poder afrontar l’inici de curs, que començarà el 5 de setembre a infantil i primària i el 7 als
instituts, sense incorporar els professors promesos a primària per poder reduir una hora lectiva.
Això implica tornar a les 18 hores a secundària i a les 23 hores a primària.

Les mobilitzacions dels mestres van començar per protestar pel nou calendari escolar, però van
anar creixent fins a convertir-se en un clam per recuperar l’horari lectiu previ a les retallades. “És
una decepció, perquè hi vèiem, intuíem i percebíem una oportunitat”, va manifestar Collell, que
va reivindicar els esforços del departament per arribar a un acord. “Em dol molt”, va dir.

Fonts de la conselleria creuen que la falta d’acord podria estar relacionada amb processos
interns dels sindicats, que s’enfronten a un cicle electoral l’any vinent. Els sindicats, que acusen
el departament d’intentar trencar la unitat, opinen, però, que la reacció d’ahir demostra que el
conseller Josep Gonzàlez-Cambray “està molt nerviós i enfadat”, segons el portaveu del Sindicat
de Professors de Secundària, Joan Alís, especialment després del boicot a un acte en què
participava el conseller a la Universitat de Barcelona. Alís va dir que el departament “menteix
quan diu que sense acord no pot incorporar més docents” i augura que el conseller “no podrà fer
cap acte públic tranquil fins que arribi a un acord”.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2131525-educacio-trenca-amb-els-sindicats-i-mante-calendari.html
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Salut confirma la  
pujada de casos de Covid

PANDÈMIA BALANÇ

❘ LLEIDA ❘ El departament de Sa-
lut va notificar ahir 381 casos 
més de Covid a Lleida des de 
divendres passat, dels quals 314 
eren de Ponent i 67 del Pirineu, 
malgrat que només hi havia un 
hospitalitzat a l’UCI a la regió 
sanitària de Lleida. A Catalu-
nya es van registrar 5.677 po-
sitius més, però hi havia una 
persona menys a l’UCI, amb 
32, mentre que 15 van morir. 
El risc de rebrot a Catalunya 
era de 274 punts (+91), al pla 

de Lleida de 317 (+68) i al Pi-
rineu, 461 (+318). L’Rt també 
va créixer i va superar l’1,20 
a les tres zones. A Espanya, el 
ministeri de Sanitat va comp-
tabilitzar 47.421 contagis, 319 
morts i 25 persones més a l’UCI, 
amb 364. L’augment de casos, 
sobretot entre persones grans, 
és una de les qüestions que va-
lorarà la Ponència de Vacunes 
d’aquesta setmana per decidir si 
administra la quarta dosi de la 
vacuna a ancians i a residències.

El 66% de metges no se senten ben 
tractats per les companyies d’assegurances

SANITAT PROFESSIONALS

❘ BARCELONA ❘ El 66% dels metges 
que treballen al sector privat 
no se senten ben tractats per 
les companyies assegurado-
res, segons una enquesta del 
Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC). L’ens 
alerta que l’oferta de pòlisses 
de salut low-cost es tradueix 
“en precarietat” per als pro-
fessionals i “banalitza l’acte 
mèdic”, en un sector que està 
creixent en els últims anys en 
contractació d’assegurances i 

volum de negoci. Això confi-
gura una “tempesta perfecta”, 
avisen. El president del CCMC, 
Jaume Padrós, va instar ahir el 
conseller de Salut, Josep Ma-
ria Argimon, a “posar ordre” 
i també va demanar als ciuta-
dans que estiguin alerta da-
vant d’algunes ofertes. “Amb 
pòlisses de 15 euros no es pot 
donar una atenció de qualitat”, 
va afirmar. Un total de 9.959 
metges treballen al sector pri-
vat a Catalunya, la majoria a 

Barcelona (8.064). A Lleida, 
el 23% dels metges en actiu 
(uns 400) treballen en la sani-
tat pública i privada i el 8% 
(uns 140), només en la priva-
da. Entre les variables que els 
professionals pitjor valoren hi 
ha els honoraris, amb algunes 
excepcions, ja que fa anys que 
no s’actualitzen; el poc interès 
per la innovació tecnològica i 
la priorització del rendiment 
econòmic per sobre de la qua-
litat assistencial.

Una de les manifestacions de docents de Lleida del març passat.

AMADO FORROLLA

❘ BARCELONA ❘ Educació dona per 
tancada la negociació amb els 
sindicats després que dilluns no 
acudissin a la taula sectorial i 
boicotegessin un acte del con-
seller Josep Gonzàlez-Cambray 
a la Universitat de Barcelona. 
L’última proposta del departa-
ment avançava al curs vinent la 
reducció d’una hora lectiva als 
docents d’Infantil i Primària, 
la qual cosa suposaria contrac-
tar-ne 1.400 més, i el següent 
per als de Secundària, amb unes 
altres 2.000 contractacions. Du-
rant la negociació arran de les 
vagues del mes de març, la con-
selleria va oferir la reducció per 
al curs 2023-2024 a les escoles i 
el 2024-2025 en instituts, però 
els sindicats van exigir que hi 
hagués alguna concreció el curs 
vinent. Aquesta mesura hauria 
suposat una inversió de 18,3 mi-
lions aquest any, de 78,4 el 2023 
i de 75 el 2024.

Al fracassar l’acord, ahir ja 
es van publicar les plantilles 
dels centres educatius per al 
curs que ve i també segueix 
endavant l’avenç de l’inici de 
les classes al 5 de setembre per 
a Infantil i Primària i al 7 per a 
Secundària. La directora gene-
ral de Professorat i Personal de 
Centres Públics, Dolors Collell, 
va lamentar l’actitud dels sindi-
cats. “És una decepció perquè 
vèiem, intuíem i percebíem una 
oportunitat. Crèiem que era bo 
i que es podia donar resposta 
a tots aquests moviments i rei-
vindicacions que hi ha hagut 
i que reconeixem”, va remar-
car, i va afegir que li preocupa 
“que aquest conflicte i aquest 
bloqueig no avanci, perquè no 
és bo per al sistema i tensa els 
claustres”. No obstant, va con-
fiar a poder negociar amb els 
sindicats temes com l’estabilit-
zació del personal.

Avenç definitiu del nou curs al 
trencar Educació amb els sindicats
La conselleria va proposar anticipar la reducció horària als mestres ||  
Tornada a les aules el 5 de setembre en Infantil i Primària i el 7 a Secundària

ENSENYAMENT POLÈMICA

La portaveu d’USTEC-STEs, 
Iolanda Segura, va afirmar a 
TV3 que “si ens diguessin que 
han aconseguit gestionar el re-
torn horari a Primària i a Secun-
dària, ens asseurem i negocia-
rem la resta de punts”.

Per una altra banda, CCOO 
ha interposat un recurs de repo-
sició contra la resolució d’Edu-
cació que avança al mes de juli-
ol els nomenaments per al curs 
vinent i estableix també que el 
professorat amb nomenament 
vigent més enllà del dia 30 de 
juny que obtingui una destina-
ció diferent haurà d’acudir du-
rant  els primers cinc dies del 
mes de juliol per assistir a les 
reunions preparatòries per al 
curs que ve.

n Totes les escoles i insti-
tuts de Catalunya efectua-
ran entre el 2 i el 27 de maig 
una enquesta als alumnes 
per conèixer el seu benestar 
emocional. Amb aquesta me-
sura, Educació vol analitzar 
la salut mental dels estudi-
ants després de dos anys de 
pandèmia, “que han tingut 
repercussió”. El qüestionari 
es farà als alumnes de cin-

què i sisè de Primària, Edu-
cació Secundària Obligatòria 
(ESO), Batxillerat i FP. Els 
resultats de l’enquesta per-
metran a Educació i Sanitat 
decidir quines actuacions dur 
a terme per millorar la situa-
ció. L’enquesta és voluntària 
i anònima, en format digital i 
està previst que els escolars 
la responguin en l’espai de 
tutoria.

L’APUNT

Enquesta a tots els alumnes per 
conèixer el benestar emocional

Proves de nivell  
de llengües, 
‘mates’ i naturals 
a sisè de Primària

n Un total de 4.669 alum-
nes de sisè de Primària de 
Lleida (82.618 a tot Cata-
lunya) van iniciar ahir les 
proves de competències 
bàsiques comunicativa i 
lingüística (català, caste-
llà, llengua estrangera i 
aranès a Aran), matemà-
tiques i de coneixement 
del medi natural. Tenen 
caràcter diagnòstic, però 
no compten per a la su-
peració de l’etapa. Estan 
dissenyades perquè els 
centres puguin conèixer 
en quin punt està el seu 
alumnat i l’administració 
pugui avaluar el nivell 
assolit en tot el sistema 
educatiu. Els escolars es 
van enfrontar ahir als 
exàmens de català i llen-
gua estrangera (anglès o 
bé francès), avui serà el 
torn de llengua castellana 
i matemàtiques; i demà de 
naturals i aranès.

LES CLAUS

Mobilitzacions

z Els sindicats van convocar 
vaga els dies 15, 16, 17, 29 i 30 
de març després de l’anunci 
d’Educació de l’avenç de l’ini-
ci del curs, tot i que remar-
quen que amb les mobilitza-
cions reivindicaven revertir 
les retallades i més inversió.

Negociació
z  Educació va anunciar el 
nou calendari escolar sense 
negociació prèvia amb els 
sindicats. Després, els repre-
sentants sindicals no s’han 
presentat a diverses taules 
de negociació.

Ruptura
z Educació va donar ahir per 
f inalitzada la negociació 
al no acudir els sindicats a 
cap altra reunió i boicotejar 
un acte del conseller Josep 
Gonzàlez-Cambray.
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El Departament d’Educació dona 
per trencades i finalitzades les ne-
gociacions amb els sindicats de 
professors i assumeix que aquest 
tercer trimestre i l’inici del curs 
2022-2023 vinent seran moguts. 
La conselleria s’ha plantat després 
que els representants sindicals re-
butgessin la seva última oferta, 
que incloïa la recuperació de l’ho-
ra lectiva –una de les reivindica-
cions irrenunciables dels sindi-
cats– a primària a partir del 
pròxim setembre i la de secun -
dària a partir del curs 23-24.  

Aquest no a l’acord suposarà que 
al setembre no s’incorporaran al 
sistema educatiu català 1.463 mes-
tres. És la xifra que sortiria si s’ha-
gués acceptat la proposta. El pro-
blema és que els sindicats reclamen 
que aquesta mesura s’apliqui tam-
bé a secundària el curs 2022-2023. 

«Tot per al curs vinent no és viable, 
ni econòmicament ni tècnica-
ment», insisteixen des de la conse-
lleria que dirigeix Josep Gonzàlez-
Cambray. 

«Ens van carregar amb una 
hora més a tots alhora i volem re-
cuperar aquella hora tots, pri -
mària i secundària. El contrari és 
un greuge comparatiu», assenya-
lava ahir Iolanda Segura, portaveu 
d’USTEC, el sindicat majoritari. 
Segura considera que la proposta 
d’Educació era «inacceptable». 
Des de CCOO també opinen que és 
«insuficient». 

Recuperar l’hora lectiva a 
primària hauria suposat per al 
curs vinent una inversió extra de 
67 milions d’euros. Educació 
deixava per al 2023-2024 la recu-
peració de l’hora lectiva a se-
cundària, que hauria permès in-
corporar 2.009 professors amb un 
cost de 104,7 milions. Era un 
avenç respecte a la proposta ante-
rior, en què l’hora lectiva a 

primària es recuperava el curs 
2023-2024, i la de secundària, el 
2024-2025. 

Aquesta última proposta la va 
treballar el Departament durant 
les vacances de Setmana Santa 
després d’«intuir», arran de con-
verses amb els sindicats, la possi-
bilitat d’un acord si s’avançava en 

aquesta mesura. I la van traslladar 
als representants sindicals en una 
reunió divendres passat.  

Les parts es van emplaçar a la 
taula sectorial convocada per a 
aquest dilluns per tancar l’acord. 
Però la plantada dels sindicats a la 
taula i el posterior sabotatge a un 
acte de Cambray a la UB van dei-
xar clar a la conselleria que no hi 
hauria acord.  

Preparat el decret de plantilles  

¿Per què donen per acabades 
aquestes negociacions? Perquè el 
calendari administratiu pressio-
na. L’avanç de l’inici del curs, irre-
nunciable per al Govern, obliga a 
tenir les plantilles adjudicades al 
juny, perquè les direccions puguin 
començar a preparar el curs vi-
nent. I això suposa avançar també 
el decret de plantilles, que es va 
publicar ahir.  

Amb la publicació del decret es 
fa impossible ja, assegura Educa-
ció, incorporar la mesura de la re-

cuperació de l’hora lectiva que 
plantejava per a aquest curs si 
s’arribava a un acord.  

Un gest que suposava un «sa-
crifici» econòmic i tècnic, en de-
triment d’altres partides pressu-
postàries del Govern, però que el 
Departament estava disposat a fer 
per solucionar un conflicte que 
està tensant tota la comunitat 
educativa. Al no haver-hi acord, la 
mesura s’ajorna per a pròxims 
exercicis. 

Aquestes explicacions no satis-
fan els sindicats. «El departament 
no necessita l’acord amb ningú 
per incorporar nous empleats, per 
tant menteix si diu que la falta 
d’acord li impedeix incorporar 
nous docents», argumentava Joan 
Alís, portaveu d’Aspepc. Per a 
aquest sindicat, el problema és 
que «Cambray està enfadat per-
què sap que no podrà fer cap acte 
públic tranquil fins que arribi a un 
acord amb nosaltres». 

Dolors Collell, directora gene-
ral de centres públics i la persona 
que ha liderat les negociacions per 
part del departament, va expres-
sar ahir la seva «decepció» per no 
haver aconseguit materialitzar un 
acord que per Setmana Santa 
semblava possible. «Vam fer un 
gest d’acostament amb aquesta 
última oferta, perquè confiàvem 
que hi hauria acord.  

Educació no amaga la seva 
«preocupació» per la perspectiva 
que el conflicte augmenti les ten-
sions en el sistema.  En aquest 
sentit, Collell va recordar als re-
presentants sindicals que «són 
docents» i els va emplaçar a donar 
exemple de diàleg. «Si projectem 
tensió, crits o intimidació, aques-
ta no és manera d’avançar. «Els 
demano que reconsiderin com 
plantegen les seves reivindica-
cions. El lloc on negociar és a la 
taula sectorial».  

I a partir d’ara, ¿què? Educació 
dona per fet que aquest tercer tri-
mestre i l’inici del curs vinent se-
ran moguts quant a mobilitzaci-
ons sindicals, però pensa afron-
tar-ho amb «fermesa». De fet, els 
sindicats preparen noves mobilit-
zacions que detallaran els pròxims 
dies. «Continuarem pressionant 
per aconseguir millores», apunta-
va Teresa Esperabé, de CCOO. 

El departament seguirà amb el 
seu calendari de reversió de les re-
tallades. I compta que a partir de 
2023 també hi haurà un nou esce-
nari sorgit de les eleccions sindi-
cals del març que podria permetre 
obrir una nova etapa. n

Educació trenca amb els sindicats 
i seguirà amb el seu calendari

Cambray retira la seva última oferta sobre la recuperació de l’hora lectiva que hauria permès 
incorporar 1.463 docents a primària aquest setembre i 2.009 a secundària el curs 2023-2024.

CONFLICTE OBERT 

MONTSE BARAZA 
Barcelona 

Manifestació de docents durant una de les jornades de vaga del març, a Barcelona.

Ferran Nadeu

La conselleria 
assumeix que 
aquest trimestre i 
la tornada al col·le 
seran moguts  

Els sindicats  
mantenen  
la unitat i  
preparen noves 
mobilitzacions 

«Cambray sap 
 que no tindrà  
un acte tranquil 
fins que pacti  
amb nosaltres»
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Educació fa efectiu l’avançament del curs i
trenca amb els sindicats
És oficial. S’ha trencat qualsevol tipus de possibilitat d’arribar a un acord entre el Departament
d’Educació i els sindicats del món de l’ensenyament. El Govern ha fet ja públic el decret de
plantilles al portal intern de l’administració pública sense contemplar cap canvi. I en
declaracions als mitjans de comunicació, la directora general de Professorat i Personal de
Centres Públics, Dolors Collell, ha assenyalat els representants de docents. Ha lamentat, en
aquest sentit, que no s’hagi pogut arribar a cap acord amb ells relacionat amb tot allò que va
enviar la comunitat educativa a omplir els carrers de Barcelona durant el darrer mes de març.
Unes mobilitzacions que van convocar-se quan Josep Gonzàlez Cambray i Pere Aragonès
van anunciar l’avançament de l’inici de curs en el calendari escolar, i que van convertir-se en
una reivindicació per posar punt final a les retallades.

Collell ha recordat que el Departament va proposar als mestres ampliar en 1.400 el nombre de
docents a partir del curs que ve, tal com va avançar ElNacional.cat. I també ha assenyalat que
la proposta de la conselleria de Cambray també hagués permès als mestres i professors fer 23
hores setmanals. La directora general ha apuntat als periodistes que no s’ha arribat a cap tipus
d’acord sobre aquest punt, i que això ha fet que el Departament tiri pel dret i publiqui el decret de
plantilles que volia tirar endavant des d’un principi; això permetrà que les escoles tinguin
adjudicades les seves plantilles el mes de juliol, cosa que permet avançar l’inici del curs
escolar. “És una decepció perquè hi vèiem, intuíem i percebíem una oportunitat; crèiem que era
bo i que podia donar resposta a tots aquests moviments i reivindicacions que hi ha hagut i que
reconeixem”, ha manifestat. 

La proposta d'Educació

Cal recordar, tal com va explicar aquest mitjà, que el Departament d’Educació va proposar als
sindicats del món de l’ensenyament augmentar el nombre de docents en 890 efectius, així com
incrementar el personal de treballadors d’atenció directa a l’alumnat en 216. Es tractava d’una
proposta que el comitè de vaga va trobar insuficient; motiu pel qual no es va arribar a cap acord.
De fet, els sindicalistes van lamentar que algunes de les propostes que va fer la conselleria de
Cambray situava les mesures un cop ja s’hagués acabat l’actual legislatura, o per d’aquí a
“masses” cursos.

És el cas del restabliment de l’horari lectiu, que el Departament situava en la seva proposta al
curs 2024-2025 i que incloïa 1.463 noves dotacions a educació primària i 2.009 a educació
secundària. Per altra banda, el Govern també va proposar als representants de mestres i
professors augmentar en 682 dotacions les plantilles dels centres de Formació Professional
(FP), una mesura que hagués entrat en vigor a partir del curs vinent. El cas és que fonts
sindicals van apuntar a aquest diari que les xifres semblen molt altes en el paper, però són “una
misèria” si es reparteixen per tot Catalunya.

https://www.elnacional.cat/ca/societat/educacio-efectiu-avancament-curs-trenca-sindicats_747576_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/educacio-proposar-sindicats-augmentar-nombre-docents-curs-ve_733761_102.html
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Educació mantiene el adelanto del próximo
curso en Cataluña y da por acabadas las
negociaciones con los sindicatos de
profesores
La Conselleria de Educación de la Generalitat ha lamentado que los sindicatos no hayan
aceptado su última propuesta de reducir una hora lectiva a los maestros de educación
infantil y primaria el próximo septiembre, cuando empiece el curso 2022-2023.

En declaraciones a los periodistas este martes, la directora general de Profesorado y Personal
de Centros Públicos, Dolors Collell, ha asegurado que de ese modo pasarían a hacer 23 horas
semanales y se ampliaría en 1.400 el número de maestros.

Collell ha detallado que no se ha llegado a ningún acuerdo sobre este punto y, por tanto,
este martes se ha publicado la resolución de plantillas en el portal interno de la administración
pública sin contemplar el cambio.

"Es una decepción porque veíamos, intuíamos y percebíamos una oportunidad. Creíamos que
era bueno y que se podía dar respuesta a todos estos movimientos y reivindicaciones
que ha habido y que reconocemos", ha dicho.

Durante la negociación con las organizaciones a raíz de las huelgas del pasado marzo, la
Conselleria ofreció dicha reducción para el curso 2023-2024 en las escuelas y el 2024-
2025 en institutos, pero los sindicatos exigieron que hubiera alguna concreción el próximo
curso.

El departamento, según ha asegurado, ha acabado transigiendo en este punto para infantil y
primaria, pudiendo aplicarlo el próximo curso tras trabajarlo con la Conselleria de
Economía, y así lo comunicó por vía telefónica a los portavoces sindicales durante las
vacaciones de Semana Santa.

Según su relato, los sindicatos no se presentaron a la mesa sindical prevista para el
pasado lunes, lo que hizo imposible el acuerdo: "Lo lamentamos, nos duele mucho".

Ha asegurado que no se podía prorrogar más la publicación de la resolución de plantillas,
dado que se ha avanzado la gestión en el marco del nuevo calendario escolar, y que no era
posible abordar la reducción de horas lectivas en secundaria el próximo curso, porque "todo a la
vez no puede ser", dado el impacto presupuestario.

Esta medida habría tenido un coste de 67,1 millones (18,3 para 2022 y 48,7 para 2023); y la
reducción en la educación secundaria, que hubiera tenido lugar en el curso 2023-2024, hubiera
supuesto unos 105 millones de inversión con un aumento de poco más de 2.000 dotaciones.
FUTURO DE

Negociación

https://www.20minutos.es/noticia/4991081/0/educacio-mantiene-el-adelanto-del-proximo-curso-en-cataluna-y-da-por-acabadas-las-negociaciones-con-los-sindicatos-de-profesores/


Collell ha asegurado que le preocupa "que este conflicto y este bloqueo no avance, porque
no es bueno para el sistema y tensiona los claustros".

Ha apuntado que, pese a no poderse resolver la cuestión de la reducción de la hora lectiva,
"vienen otras pantallas", y ha confiado en poder negociar con los sindicatos temas como la
estabilización del personal. 
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Educació trenca les negociacions amb els
sindicats i manté l’avançament de calendari
| Redacció/Agències | barcelona | Educació |
El Punt Avui
Redacció/Agències - barcelona

El departament d’Educació ha trencat les negociacions amb els sindicats després que no
s’hagin presentat a la taula sectorial aquest dilluns. La conselleria que dirigieix Josep Gonzàlez-
Cambray, ha retirat l’última proposa que van fer durant la Setmana Santa i que s’havia d’haver
firmat aquest dilluns, eliminant l’oferta de reducció d’una hora lectiva el curs 22-23 per als
mestres i, el següent curs, 23-24, per als docents de secundària. Això suposava contractar 1.462
mestres més el curs que ve i més de 2.000 professors, el següent.

Segons han explicat fonts de la conselleria, la proposta se’ls va comunicar en converses durant
la Setmana Santa i divendres passat se’ls va explicar en una reunió preparatòria de la mesa
sectorial d’aquest dilluns. Els sindicats però no van assistir a la mesa de dilluns i, per tant, no hi
va haver acord.

Així, Educació manté l’avançament del calendari escolar però sense poder arribar a un acord
sobre noves contractacions. De fet, la conselleria ha publicat aquest mateix dimarts al portal
intern de centres la resolució de les plantilles per poder encarar l’inici de curs, que començarà el
5 de setembre a infantil i Primària i el 7 als instituts, sense aquests 1.462 mestres.

La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha expressat
la “decepció” del Departament després de fer fins a tres moviments sobre la petició de recuperar
l’horari lectiu dels professionals previ a la pandèmia. Això implica tornar a les 18 hores a
secundària i les 23 a primària. En la darrera proposta abans de les vacances de Setmana Santa,
la conselleria plantejava que la recuperació fos efectiva el curs 2023-2024 per a infantil i
primària i el curs 2024-2025 per a secundària. Els sindicats però exigien que s’apliqués el curs
vinent i en totes les etapes.

Finalment, Educació va fer aquesta darrera proposta durant la Setmana Santa, que comportava
l’avançament dels terminis. Fonts del departament han explicat que aquesta contemplava 18,3
MEUR el 2022 i 48,7 MEUR el 2023 per fer efectiva la recuperació de l’horari lectiu a infantil i
primària el curs vinent i 29,7 MEUR el 2023 i 75 MEUR el 2024 per fer-ho extensiu a secundària
el curs 2023-2024. En aquest cas, la mesura comportava 2.009 noves dotacions. La directora ha
explicat que hi havia tants problemes tècnics com pressupostàries que impedient que la mesura
s’apliqués també a secundària el curs vinent.

Decepció per part del Departament

Colell ha dit que consideraven que el gest que feien era “definitiu” i creien que podria permetre
l’acord. Finalment però els sindicats no van assistir a la mesa i el Departament ha donat per
finalitzades les negociacions. “Ens dol molt”, ha dit.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2131330-educacio-trenca-les-negociacions-amb-els-sindicats-i-mante-l-avancament-de-calendari.html


Fonts del Departament creuen que la manca d’acord podria estar relacionada amb processos
interns dels sindicats, que s’enfronten a un cicle electoral l’any vinent. En tot cas, critiquen
l’actitud dels representants no acudint a les meses i sí fent accions com el boicot a actes del
conseller, com el d’aquest dilluns.

En aquest sentit, la directora general ha expressat la seva preocupació pel “bloqueig” del
conflicte i ha demanat als portaveus sindicals que reflexionin sobre el seu paper, primer com a
professionals de l’educació. “Si l’expressió d’allò que legítimament reclames acaba sent
l’expressió amb certa violència o intimidació, no sembla que sigui la manera d’avançar”, ha
manifestat.

Ha afegit també que aquest desacord no vol dir que el Departament no continuï estant a les
meses però alerta que no hi ha marge per aquests aspectes que afecten el curs vinent.
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Educació ‘trenca’ amb els sindicats i tira
endavant el nou calendari i les plantilles -
La Manyana
El Departament d’Educació va fer una darrera proposta als sindicats que plantejava avançar la
reducció d’una hora lectiva a infantil i primària al curs 2022-2023, que comportava incorporar
1.462 mestres. Segons han explicat fonts de la conselleria, la proposta se’ls va comunicar en
converses durant la Setmana Santa i divendres passat se’ls va explicar en una reunió
preparatòria de la mesa sectorial d’aquest dilluns. Els sindicats però no van assistir a la mesa de
dilluns i, per tant, no hi va haver acord. Ara aquest acord sobre l’hora ja no és possible alerten
des d’Educació perquè aquest dimarts s’ha publicat al portal intern de centres la resolució de les
plantilles per al curs vinent, sense aquests 1.462 mestres.
La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha expressat
la “decepció” del Departament després de fer fins a tres moviments sobre la petició de recuperar
l’horari lectiu dels professionals previ a la pandèmia. Això implicaria tornar a les 18 hores a
secundària i les 23 a primària. En la darrera proposta abans de les vacances de Setmana Santa,
la conselleria plantejava que la recuperació fos efectiva el curs 2023-2024 per a infantil i
primària i el curs 2024-2025 per a secundària. Els sindicats però exigien que s’apliqués el curs
vinent i en totes les etapes.
Colell ha dit que consideraven que el gest que feien era “definitiu” i creien que podria permetre
l’acord. Finalment però els sindicats no van assistir a la mesa i el Departament ha donat per
finalitzades les negociacions. “Ens dol molt”, ha dit.
Fonts del Departament critiquen l’actitud dels sindicats no acudint a les meses i sí fent accions
com el boicot a actes del conseller, com el d’aquest dilluns.
Un altre dels punts problemàtics en la negociació era la proposta de nou calendari escolar.
Collell ha expressat la fermesa del Departament de tirar-lo endavant. Fonts de la conselleria han
explicat que havien proposat també als sindicats que es blindés que només es podria avisar els
professionals durant cinc dies laborables al juliol per fer reunions preparatòries del curs. Això
tampoc tirarà endavant perquè no s’ha arribat a negociar i l’ordre del calendari, amb
l’avançament al 5 de setembre, es publicarà en breu

https://www.lamanyana.cat/educacio-trenca-amb-els-sindicats-i-tira-endavant-el-nou-calendari-i-les-plantilles/
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La rebaixa de ràtios a 20 alumnes
començarà el curs 2022-23
El curs escolar 2022-23 es donarà resposta a una de les peticions històriques del sector
docent, la rebaixa de ràtios, que hi hagi menys alumnes per classe. La reducció començarà
amb els alumnes de tres anys al setembre i anirà pujant de curs, amb el compromís del govern
que el 2030 tots els grups escolars ja tinguin només 20 alumnes.

La davallada de la natalitat permetrà començar aquesta reducció el curs 2022-23. I així a les
classes d’I3 (alumnes de tres anys), hi haurà 20 infants o menys al 86 % dels grups públics i
el 37 % els concertats. I estaran per sota de 25 alumnes el 99 % dels grups de centres
públics i el 73 % dels grups concertats. Les xifres les ha detallat el conseller d’Educació,
Josep Gonzàlez-Cambray, en una compareixença aquest dijous, en què ha avançat les novetats
de l’educació obligatòria per al curs que ve.

Menys alumnes, però més classes a l’escola pública

Segons la previsió de la conselleria, el proper curs començaran EI-3 57.871 alumnes, enfront
dels 61.345 del curs passat. Malgrat la davallada d’alumnat, hi haurà 58 grups més a la xarxa
pública. En canvi, els centres concertats hauran de tancar 33 grups d’alumnes de 3 anys el
proper curs escolar.

Augmenta la dotació per a l’alumnat vulnerable

A més de la rebaixa d’alumnes, Cambray ha anunciat que el curs que ve entrarà en vigor a tot
Catalunya el decret d’admissions, que subvenciona les quotes de material escolar als estudiants
d’EI 3 i 1r d’ESO. Cada centre públic rebrà 384 € per infant, mentre que els concertats rebran
988 € per alumne.

A Barcelona, ja fa uns cursos que funciona el pla de xoc contra la segregació, pensat per a
aquests infants. Fins ara, les escoles públiques no rebien cap aportació en aquest concepte i les
concertades tenien 600 euros per alumne a partir del tercer vulnerable. En total es destinaran a
aquesta partida uns 10 milions d’euros.

https://beteve.cat/societat/rebaixa-ratios-20-alumnes-classe-comencara-curs-escolar-2022-23-infants-3-anys/
https://beteve.cat/societat/govern-guia-recomanacions-escoles-curs-2020-2021/
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Què s'ha guanyat amb la vaga d'educació? -
Herrera a Cope Catalunya i Andorra - COPE
Una protesta de mestres ha impedit aquest dilluns realitzar un acte amb el conseller d’Educació,
Josep González Cambray sobre el disseny de les escoles.

La presentació s’havia de fer a la Universitat de Barcelona (UB) a dos quarts de set del vespre,
però moments abans desenes de persones han entrat a la sala amb pancartes, xiulets i cassoles
demanant la dimissió del titular del departament.

Cambray ha recordat que qualsevol manifestació s’ha de fer “des del respecte” i sense
“sabotatges”. Així, ha afegit que situacions com la d’avui “no representen al sector”. També ha
lamentat que els representants dels treballadors dels sindicats no s’hagin presentat avui per
setena vegada a la mesa sindical, “el lloc on s’han de parlar les coses”.

El grup de manifestants ha entrat a la sala al voltant de les sis de la tarda, quan només faltava
mitja hora perquè comencés l’acte de presentació del document ‘ Nous aprenentatges, nous
espais’, que havia de comptar amb les intervencions del conseller d’Educació, la degana del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Assumpció Puig, la presidenta de la Fundació
Jaume Bofill, Isabel Vilaseca, la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, i la secretària de
Transformació Educativa, Núria Mora.

A la porta d’entrada de la sala s’han viscut alguns moments de tensió, fins que finalment el grup
de manifestants s’ha obert pas i ha ocupat pràcticament tot l’espai de la sala habilitada per fer la
presentació.

Entre els assistents s’han pogut veure diversos representants de sindicats. Tots ells han
demanat la dimissió del conseller, recordant totes les peticions que ja li van fer al seu moment,
en el marc de les darreres jornades de vaga que es van convocar arreu del territori. D’altra
banda, han anunciat una mobilització pel pròxim 14 de maig.

Quan Cambray ha aparegut, els assistents l’han escridassat i han evitat que es pogués celebrar
l’acte previst.

De fet, en una ocasió, el conseller ha intentat adreçar-se als manifestants des del faristol, tot i
aquests no l’han deixat pronunciar cap discurs a crits de ‘fora, fora, fora’. Finalment, l’acte s’ha
anul·lat passades les set del vespre.

Mantenir el “clima de confrontació”

El titular l’Educació ha lamentat els fets, assegurant que l’episodi “no representa en absolut” el
col·lectiu dels mestres. “És una falta de respecte no deixar fer un acte en el qual ha treballat
tanta gent”, ha insistit. En aquest sentit, ha carregar contra les “intimidacions i els sabotatges”,
retraient directament als representants sindicals que no s’hagin presentat de nou a la mesa, “i ja
en portem set”.

“Des del departament seguirem apostant pel diàleg”, ha subratllat Cambray, afegint que ja han
posat sobre la taula en més d’una ocasió revertir les retallades, però, això sí, amb una
calendarització. Per això, ha acusat els sindicats d’apostar per un clima de “confrontació” enlloc

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/herrera-a-cope-catalunya-i-andorra/noticias/que-sha-guanyat-amb-vaga-deducacio-20220426_2047483


de “seure, posar temes en comú i arribar a un acord que sigui bo pels mestres, els infants i els
adolescents”.

Un conflicte “obert”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

D’altra banda, des dels sindicats continuen carregant contra les polítiques del departament i
demanant que es doni resposta a les seves peticions. De fet, una de les assistents a la protesta,
Marta Minguella – que forma part de CGT Ensenyament, ha recordat al conseller que te “un
conflicte obert” que va més enllà de la mesa.

També ha criticat durament que es volgués celebrar aquest acte en una institució pública com és
la Universitat de Barcelona, ja que “obre la porta” a una entitat privada com és la Fundació Bofill
que ve a “dirigir les polítiques educatives”. També ha explicat que la convocatòria de la protesta
s’ha articulat a través de les assemblees que s’han generat a partir de la darrera convocatòria de
vaga.

‘Nous aprenentatges, nous espais’

El document que no s’ha pogut presentar porta per títol ‘Nous aprenentatges, nous espais’, i ha
estat elaborat amb l’objectiu de transformar dels centres per respondre a les noves metodologies
d’aprenentatge. Planteja així les bases per una nova arquitectura escolar, un nou disseny dels
centres educatius públics que “trenqui amb la rigidesa i s’obri a la polivalència dels nous
aprenentatges i pedagogies”.

La guia que es volia fer pública, incorpora orientacions per tal de donar resposta als reptes de
les escoles i instituts pel que fa al disseny i transformació dels seus espais.

Es tracta d’un projecte de llarg recorregut que, segons el departament d’Educació, ha estat
treballat des de diferents angles i amb la participació de diversos sectors.

Així, la iniciativa neix d’un treball conjunt del Departament d'Educació, el Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, que al 2019 van organitzar una jornada de reflexió
sobre la arquitectura i l’educació amb la participació de docents, pedagogs i arquitectes.

Entre els principals objectius hi ha el de fomentar la participació de la comunitat educativa, així
com impulsar la creativitat perquè esdevingui una eina per pensar el futur dels centres, tant les
noves construccions com les futures transformacions.

Les pautes han de permetre dissenyar escoles i instituts basats en el projecte educatiu de cada
centre, però amb la polivalència per tal de facilitar noves transformacions pedagògiques en un
futur.

Finalment, pel que fa als espais escolars, han de ser inclusius, tenir en compte la perspectiva de
gènere i al mateix temps els aspectes tècnics com la il·luminació, ventilació, temperatura,
acústica i mobiliari, atès que “cadascú incideix d’una forma o altra” en l’aprenentatge dels
infants.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu del sindicat de professors de
secundària, ASPEC, Xavier Massó (àudio).
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Los profesores boicotearán a Cambray
Los sindicatos educativos no se rinden. Seguirán presionando al conseller de Educación,
Josep Gonzàlez-Cambray, estando presentes en todos los actos públicos que tenga en los
próximos días. Así pues, el conflicto se endurece. "Boicotear a Cambray sale más barato que
una huelga". Esta ha sido la respuesta de los representantes de los distintos sindicatos a la
ruptura de las negociaciones por parte del titular de Educación.   

En declaraciones a Crónica Global, la parte social anuncia que repetirá la fórmula utilizada
este lunes en la Universidad de Barcelona (UB), donde decenas de profesores dieron la
bienvenida a Cambray en la sala donde tenía que pronunciar una conferencia sobre nuevos
aprendizajes y nuevos espacios. El evento no pudo comenzar a su hora debido a los silbatos y a
los cánticos, que pedían su dimisión. Después de este episodio, la conselleria ha puesto fin a
las conversaciones con los sindicatos, lo que evidencia que "es una rabieta y una pataleta de
las suyas". 

Los sindicatos educativos, en una protesta contra Cambray en la UB / PROFESSORS DE
SECUNDÀRIA

"Nerviosismo y molestia" del Govern

De hecho, fuentes cercanas relatan a este medio que, una vez disipada la protesta en la
universidad, algunos representantes de la Generalitat --entre ellos, la secretaria
general, Patrícia Gomà-- les trasladaron su "nerviosismo y su molestia" por el alboroto.
"Hablaron con mucho odio y dijeron que irían a hacer daño". Tras esta amenaza, sabotear
los actos públicos del consejero es la manera que han encontrado los docentes de
"presionar" para que se revisen sus reivindicaciones: destinar un 6% del PIB a educación,
reducir las ratios, acabar con la alta cifra de personal interino o una Formación Profesional
de calidad, entre otras. Pero hay una regla que marcará el futuro de la relación entre Govern
y sindicatos: la hora lectiva en infantil, primaria y secundaria.

Esta medida ha sido la que ha roto los lazos que quedaban. La Generalitat proponía mejorar las
condiciones laborales de los profesores de las etapas de infantil y de primaria para el próximo
curso, pero no las de secundaria. Ello ha provocado el enfado de los sindicatos, que siguen
"más unidos que nunca a pesar de que Cambray se haya empeñado" en dividirlos. "Nos
recortaron las condiciones a todos a la vez y, por tanto, tendrían que devolvérnoslas a todos
a la vez", dicen.

El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, flanqueado por la secretaria general de
Educación, Patrícia Gomà, y la de Transformación Educativa, Núria Mora / EDUCACIÓ

Huelga parcial y total

Paralelamente, estos días se están produciendo asambleas en los centros de Cataluña donde
los profesores debaten sobre las acciones a llevar a cabo contra el departamento. A su vez, los
sindicatos tienen previsto reunirse para estudiar "qué medidas con impacto" pueden impulsar.
Como avanzó Crónica Global, hacer una huelga parcial gana peso entre el colectivo. Sin
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embargo, tampoco descartan compatibilizarla con paros totales. 

Aun así, aseguran que "no aceptarán la manipulación, la coacción y el chantaje de Cambray".
Un conseller que deberá ver las caras de unos profesores que le avisan de que, "de ahora en
adelante, no tendrá ningún acto tranquilo".
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Educació enquestarà els alumnes a partir
de cinquè per conèixer-ne el seu benestar
emocional
Totes les escoles i instituts catalans duran a terme, entre el 2 i el 27 de maig, una enquesta per
conèixer el benestar emocional de l'alumnat. És una de les mesures que el Departament
d'Educació ha posat en marxa per analitzar aquest paràmetre i la salut mental de l'alumnat. Tot
plegat motivat pels dos anys de pandèmia que, segons Educació, ha fet viure als joves
«situacions que fins ara no havien viscut mai», i que han tingut «repercussió» en la seva salut
emocional. El qüestionari s'adreça a tot l'alumnat de 5è i 6è de primària, d'educació secundària
obligatòria, de batxillerat i de formació professional. Els resultats permetran Educació i Salut
decidir quines actuacions dur a terme per millorar la situació.

El Departament d'Educació subratlla que atesa la sensibilitat de la informació sol·licitada,
l'enquesta «és totalment voluntària i anònima», ja que l'objectiu és avaluar l'estat general de
l'alumnat. El qüestionari és en format digital i es preveu que l'alumnat el respongui en l'espai de
la tutoria.

Les preguntes s'estructuren en cinc apartats diferenciats: Benestar emocional, Suport familiar,
Entorn escolar, Violències, i Abús i dependència. Pel que fa al benestar emocional, es qüestiona
al voltant de la situació actual i la viscuda durant el confinament. També es demana sobre el
grau d'emocions que sent l'alumnat, ja sigui ràbia, frustració, alegria, confiança o seguretat, entre
d'altres.

En l'àmbit del suport familiar, es vol conèixer quin tipus de relació intrafamiliar té l'alumnat, quin
és el grau de suport que rep i amb qui poden comptar en cas de necessitat.

Pel que fa a l'entorn escolar, les preguntes són referents als canvis viscuts durant i després del
confinament i la pandèmia i com han afectat el seu estat emocional.

El qüestionari pregunta les situacions d'abús i dependència durant i després de la pandèmia,
tant pel que fa als dispositius digitals com a les substàncies com el tabac, alcohol o drogues.

El treball de l'enquesta ha estat fet juntament amb els Departaments de Salut i d'Igualtat i
Feminismes i en línia amb l'enquesta HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) de
l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del
Departament de Salut.

https://www.diarimes.com/noticies/actualitat/catalunya/2022/04/26/educacio_enquestara_els_alumnes_partir_cinque_per_coneixer_seu_benestar_emocional_121439_3029.html
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Escoles i instituts enquestaran els alumnes
a partir de cinquè per conèixer-ne el
benestar emocional La República
ACN Barcelona – Totes les escoles i instituts catalans duran a terme, entre el 2 i el 27 de maig,
una enquesta per conèixer el benestar emocional de l’alumnat. És una de les mesures que el
Departament d’Educació ha posat en marxa per analitzar aquest paràmetre i la salut mental de
l’alumnat. Tot plegat motivat pels dos anys de pandèmia que, segons Educació, ha fet viure als
joves “situacions que fins ara no havien viscut mai”, i que han tingut “repercussió” en la seva
salut emocional. El qüestionari s’adreça a tot l’alumnat de 5è i 6è de primària, d’educació
secundària obligatòria, de batxillerat i de formació professional. Els resultats permetran
Educació i Salut decidir quines actuacions dur a terme per millorar la situació.

El Departament d’Educació subratlla que atesa la sensibilitat de la informació sol·licitada,
l’enquesta “és totalment voluntària i anònima”, ja que l’objectiu és avaluar l’estat general de
l’alumnat. El qüestionari és en format digital i es preveu que l’alumnat el respongui en l’espai de
la tutoria.

Les preguntes s’estructuren en cinc apartats diferenciats: Benestar emocional, Suport familiar,
Entorn escolar, Violències, i Abús i dependència. Pel que fa al benestar emocional, es qüestiona
al voltant de la situació actual i la viscuda durant el confinament. També es demana sobre el
grau d’emocions que sent l’alumnat, ja sigui ràbia, frustració, alegria, confiança o seguretat,
entre d’altres.

En l’àmbit del suport familiar, es vol conèixer quin tipus de relació intrafamiliar té l’alumnat, quin
és el grau de suport que rep i amb qui poden comptar en cas de necessitat.

Pel que fa a l’entorn escolar, les preguntes són referents als canvis viscuts durant i després del
confinament i la pandèmia i com han afectat el seu estat emocional.

El qüestionari pregunta les situacions d’abús i dependència durant i després de la pandèmia,
tant pel que fa als dispositius digitals com a les substàncies com el tabac, alcohol o drogues.

El treball de l’enquesta ha estat fet juntament amb els Departaments de Salut i d’Igualtat i
Feminismes i en línia amb l’enquesta HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) de
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del
Departament de Salut.

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/escoles-i-instituts-enquestaran-els-alumnes-a-partir-de-cinque-per-coneixer-ne-el-benestar-emocional/
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Escoles i instituts duran a terme una
enquesta per conèixer el benestar
emocional de l’alumnat a partir de 5è de
primària - La Manyana
Totes les escoles i instituts catalans duran a terme, entre el 2 i el 27 de maig, una enquesta per
tal de conèixer quin és el benestar emocional de l’alumnat. El qüestionari s’adreça a tot
l’alumnat de 5è i 6è de primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat i de formació
professional. El treball de l’enquesta ha estat fet juntament amb els Departaments de Salut i
d’Igualtat i Feminismes i en línia amb l’enquesta HBSC (Health Behaviour in School-aged
Children) de l’OMS i l’ESCA (Enquesta de Salut de Catalunya) de Departament de Salut.

Aquesta és una de les mesures que aquest curs el Departament d’Educació ha posat en marxa
per tal de conèixer el benestar emocional i la salut mental de l’alumnat. Els infants i joves, a
causa de la pandèmia, han viscut situacions que fins ara mai no havien viscut, i que han tingut
repercussió en la seva salut emocional.

L’objectiu del qüestionari és conèixer l’estat del benestar emocional dels alumnes i detectar les
zones amb més afectació en aquest benestar. A partir d’aquí, Educació podrà prendre les
decisions sobre quines actuacions ha de dur a terme, de forma coordinada quan calgui amb el
Departament de Salut, amb qui treballarà en xarxa, així com també amb d’altres departaments.

L’enquesta consta de 27 preguntes tancades, algunes de les quals amb opció múltiple –ja sigui
en escala de l’1 al 5, o bé amb els paràmetres entre “Mai/Gens” i “Sempre/Molt”-, i on sempre hi
ha l’opció “No ho sé” i “No ho vull dir”.

Enquesta voluntària i anònima

Atesa la sensibilitat de la informació sol·licitada, l’enquesta és totalment voluntària i anònima, ja
que l’objectiu no és la detecció individual, sinó l’avaluació de l’estat general de l’alumnat. El
qüestionari de benestar emocional és en format digital i es preveu que l’alumnat l’autoempleni
en l’espai de la tutoria. Per dur-ho a terme, els menors de 14 anys requereixen del consentiment
per part del pare, mare o tutor/a legal. Prèviament, el passat mes de desembre, s’ha dut a terme
l’enquesta de forma pilot a 5 centres educatius de les diferents etapes i titularitats.

Les preguntes s’estructuren en 5 apartats diferenciats: Benestar emocional, Suport familiar,
Entorn escolar, Violències, i Abús i dependència. Pel que fa al benestar emocional, es qüestiona
al voltant de la situació actual i la viscuda durant el confinament. També es demana sobre el
grau d’emocions que sent l’alumnat, ja sigui ràbia, frustració, alegria, confiança o seguretat,
entre d’altres.

En l’àmbit del suport familiar, es vol conèixer quin tipus de relació intrafamiliar té l’alumnat, quin
és el grau de suport que rep i amb qui poden comptar en cas de necessitat. Per exemple:

“Valora de l’1 al 5 com et vas sentir i com et van anar les coses durant el confinament.

https://www.lamanyana.cat/escoles-i-instituts-duran-a-terme-una-enquesta-per-coneixer-el-benestar-emocional-de-lalumnat-a-partir-de-5e-de-primaria/


1.Mai / 2.Molt poques vegades / 3.Algunes vegades / 4.Sovint / 5.Sempre

Vas tenir ganes o energia per fer les coses?
Vas tenir la sensació d’estar decaigut/da, o deprimit/da o desesperançat/ada?”

Pel que fa a l’entorn escolar, les preguntes són referents als canvis viscuts durant i després del
confinament i la pandèmia i com han afectat al seu estat emocional.

“Durant aquest període de pandèmia i confinament, la relació amb la teva família:

Ha millorat
S’ha mantingut igual
Ha empitjorat
No ho sé
No ho vull dir”

El qüestionari pregunta les situacions d’abús i dependència durant i després de la pandèmia,
tant pel que fa als dispositius digitals com a les substàncies com el tabac, alcohol o drogues.

“Consideres que passar molt de temps amb els dispositius digitals (mòbil, tauleta, ordinador…)
et va provocar alguna d’aquestes situacions, durant el confinament? *

*Durant el confiament estrictament els mesos en què vam estar tancats a casa i no es podia
sortir

Tria tantes com vulguis

Ansietat
Insomni
Mal de cap
Problemes de visió
Irritabilitat
Problemes amb l’alimentació
Falta de concentració
Disminució del rendiment escolar
Cap
No ho sé
No ho vull dir”

Avui mateix, els centres han rebut un correu electrònic informant-los del funcionament de
l’enquesta i tenen a la seva disposició al Portal de centre tota la informació relativa: una carta
per a les famílies, informació per a les direccions i personal docent, el manual d’activació de
l’enquesta i les instruccions per al professorat.
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Un maestro de primaria 
necesita 39 años para 
lograr la retribución más 
elevada, mientras  
que un holandés lo llega  
a conseguir en solo 18 
ANTONIO PANIAGUA 

MADRID. Un profesor español de 
primaria en la enseñanza públi-
ca necesita 39 años para alcan-
zar el salario máximo de este sec-
tor, algo que un holandés logra 
en solo 18. Así lo señala un infor-
me de la Federación de Servicios 
Públicos (FSP) de UGT, que pide 
aprobar una subida salarial con 
motivo de la entrada en vigor de 
la reforma educativa, negociar el 
desarrollo de la carrera profesio-
nal, rebajar el número de alum-
nos a cargo de un docente y re-
ducir la carga lectiva. 

Entre las conclusiones de la in-
vestigación figura el hecho de que 
los docentes aún no han recupe-
rado el poder adquisitivo perdi-
do con el tijeretazo de 2010, de 
modo que sigue estando por de-
bajo de la media de la Unión Eu-
ropea y la OCDE, tanto en prima-
ria como en secundaria. 

Las retribuciones también va-
rían sustancialmente según la co-
munidad autónoma en la que tra-
baje el interesado. Las diferen-
cias pueden superar los 400 eu-
ros mensuales si un docente cam-
bia de destino, sobre todo si se 
desplaza a los territorios insula-
res, Ceuta y Melilla. 

De acuerdo con el informe del 
sindicato que compara los sala-
rios de 14 países de la Unión Eu-
ropea y la OCDE, la remuneración 
inicial de los maestros españo-
les, que se cifra en 30.550 euros, 
se halla solo por encima de los 
docentes de Francia (26.537), Ita-
lia (24.297) y Portugal (22.351). 
Sin embargo, los ingresos máxi-
mos al final de su carrera profe-
sional (43.526 euros) están por 

debajo de todos ellos, salvo sus 
homólogos de Italia (35.373), y 
solo ligeramente por encima de 
los finlandeses (43.273). Estos al-
canzan su punto más alto en lo 
que atañe a las retribuciones des-
pués de veinte años de trabajo. 

Los docentes de educación pri-
maria de Luxemburgo y Suiza son 
los que registran los salarios má-
ximos más altos, 119.057 y 
114.246 euros, respectivamente. 
Llama la atención la retribución 
de los Países Bajos (73.201 eu-

ros), que casi dobla el sueldo má-
ximo de los maestros españoles 
(43.526) al cabo de completar solo 
de 18 años de servicio. 

En el estudio quedan exclui-
dos aquellos países con indica-
dores del nivel de vida muy infe-
rior para no distorsionar las me-
dias. Sí que se incluye a Luxem-
burgo, tenido como uno de los Es-
tados con mejores remuneracio-
nes para sus docentes. Para la 
responsable del Sindicato de En-
señanza Pública de UGT, Marisa 

Vico, desde los recortes que se 
produjeron en España a partir de 
2010, las distancias con Europa 
y la OCDE han subido «significa-
tivamente». Mientras que los paí-
ses más avanzados recuperaron 
el poder de compra perdido a par-
tir de 2015, en nuestro país, en 
2020, hay una distancia salarial 
de más de cinco puntos.  

A la cola de los buenos sueldos 
Los datos sitúan a España, en to-
das las etapas educativas, en el 
undécimo lugar de los 14 países 
analizados. Es una posición que 
se convierte en la duodécima al 
final de la carrera docente, salvo 

en el caso de la ESO, en la que se 
mantiene el undécimo lugar.  

Por añadidura, el incremento 
salarial se realiza en un porcen-
taje muy diferente. Si en Francia 
aumenta más del 70% y en Por-
tugal casi un 116%, en España el 
salario solo crece un 42% a lo lar-
go de toda la carrera docente. En 
Italia, el único país destacada-
mente por debajo, los incremen-
tos para alcanzar el salario má-
ximo se cifran en un 50% y se ad-
quieren cuatro años antes que los 
docentes españoles. 

Las diferencias salariales den-
tro de España se agrandan en mu-
chos casos a lo largo de la carre-
ra profesional, llegando a supe-
rar los mil euros mensuales en 
primaria y los 800 en secunda-
ria. Sin tener en cuenta a las co-
munidades insulares y a las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Me-
lilla, que presentan característi-
cas especiales, los salarios más 
altos los obtienen los docentes de 
Asturias, Murcia y Euskadi, mien-
tras que los más bajos se encuen-
tran en Extremadura, Andalucía 
y Castilla y León. 

Un caso aparte lo representa 
la situación del profesorado ma-
drileño de secundaria y FP del 
sector público. Estos profesiona-
les, si bien pueden ir incremen-
tando significativamente el im-
porte que perciben a lo largo de 
su carrera, son incapaces de com-
pensar el hecho de percibir unas 
retribuciones iniciales de las más 
bajas del país. Esta desventaja su-
pone que, pese a ser una de las 
comunidades autónomas más ri-
cas, sus docentes reciben unas 
retribuciones inferiores al resto, 
exceptuando al profesorado ex-
tremeño –el que menos retribu-
ciones tiene–, andaluz, castella-
no y leonés y aragonés.  

En lo que concierne a la ges-
tión retributiva que tienen las dis-
tintas administraciones educati-
vas, UGT también subraya la dis-
paridad de criterios a la hora de 
aplicar complementos y retribu-
ciones a los docentes en cada co-
munidad autónoma, a pesar de 
ser cuerpos estatales. El comple-
mento de formación permanen-
te es el mejor ejemplo. Las can-
tidades que se perciben por él os-
cilan entre los 420 euros men-
suales en Extremadura y los 613 
de la Comunidad Valenciana, a 
pesar de ser necesarios los mis-
mos requisitos para obtenerlo. 

Los docentes españoles son  
los que más tiempo precisan 
para alcanzar el salario máximo

Fuente: UGT.   GRÁFICO R.C.
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BARCELONA. La Policía catalana ha 
encontrado pruebas concluyen-
tes para incriminar al violador de 
Igualada (Barcelona). Los Mossos 
anunciaron ayer que han hallado 
en el domicilio del presunto agre-
sor sexual restos de ADN de la jo-
ven víctima brutalmente violada. 

El jueves pasado, tras su deten-
ción, los investigadores policiales 
estuvieron siete horas con el arres-
tado en su casa en Igualada. Los 
agentes han hallado pruebas bio-
lógicas de la joven de 16 años en 
la ropa que estaba en una habita-
ción del domicilio del acusado. 
Será una prueba clave en el jui-
cio, pues la víctima y el presunto 

agresor no se conocían.  
El joven, de 20 años, está en pri-

sión preventiva desde el pasado 
sábado, investigado por los deli-
tos de agresión sexual y tentativa 
de asesinato. En la cárcel está vi-
gilado en todo momento para evi-
tar que intente suicidarse.  

El hallazgo de nuevas pruebas 
lo confirmó ayer el comisario de 

la policía autonómica, Josep Ma-
ria Estela, en la emisora Rac-1: 
«La satisfacción es enorme. Lo es 
por mí, por la organización y por 
el grupo de trabajo que ha traba-
jado de forma intensa».  

El presunto agresor estuvo cin-
co meses y medio en paradero 
desconocido desde que perpetró 
presuntamente la brutal violación 
a una menor en la noche de Ha-
lloween, en Igualada. La Policía 
autonómica rastreó en un primer 
momento al entorno de la vícti-
ma. Pero tras descartar a decenas 
de sospechosos pasó al plan B.  

La pista que dio con el acusado 
fue su historial delictivo. Abusó 
sexualmente de su hermana me-
nor de siete años y fue denuncia-
do por su expareja por malos tra-
tos. Algunas imágenes de cáma-
ras de vigilancia también ayuda-
ron. El joven estuvo en libertad vi-
gilada cuando era menor. 

El presunto agresor violó salva-
jemente a la víctima y además la 
agredió con una barra metálica que 
casi acaba con su vida. La menor 
estuvo dos meses en la UCI y ha 
necesitado cinco operaciones para 
tratar de recuperarse físicamente.

Los Mossos hallan ADN de la menor violada  
en Igualada en la vivienda de su agresor

El profesorado español 
aún no ha recuperado  
el poder adquisitivo 
perdido a partir de 2010
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¿Qué supondrá el P2 gratuito en
Catalunya?
Acuerdo histórico para la educación catalana. Este mes de abril, el Departamento de Educación
ha anunciado que el segundo curso de infantil (P2) será gratuito a partir de septiembre. Una
medida que busca beneficiar al alumnado, pero que sobre todo supone mejoras para el sistema
educativo y las familias, así como para combatir el despoblamiento rural.

Pero este solo es el primer paso del proyecto del gobierno catalán para el sistema educativo. A
partir del 2023, el objetivo es conseguir la gratuidad total en el primer ciclo (0-3 años). La
inversión en educación infantil es una prioridad educativa para el gobierno catalán dado que es
uno de los factores que fomenta el éxito escolar y aporta mayor rentabilidad social, sobre todo
en niños que viven en situación de pobreza y en entornos desfavorecidos.

¿Y qué pasa con las guarderías privadas?

El govern invertirá un total de 90 millones de euros por curso escolar. Eso sí, en función de la
tipología de centro, el coste de de la plaza por alumno tendrá diferentes análisis. 

Escuelas infantiles

1. Guarderías municipales: el gobierno asume el coste de la escolarización 
2. Guarderías del Departamento de Educación: el gobierno asume el coste de la

escolarización
3. Guarderías privadas: el gobierno pagará 800 euros por alumno al año. Pero en el caso de

las familias en situación de vulnerabilidad, asumirá 1.600 euros por alumno

Los beneficios para la educación catalana

Los estímulos recibidos durante las primeras edades influyen en el aprendizaje a lo largo de la
vida. La educación de los 0 a los 3 años es una etapa educativa clave para poder garantizar el
desarrollo de personalidad, las aptitudes y llevar al alumno al máximo de sus posibilidades.

Además, los niños en situación de vulnerabilidad son los que más necesitan estos beneficios
del primer ciclo de educación infantil y los que menos acceden por barreras económicas. Por
eso, el departamento de Educació ha querido garantizar esta etapa para que los más pequeños
crezcan en condiciones de igualdad.

Facilitar el acceso a esta enseñanza puede tener también un impacto positivo en la natalidad, ya
que minimizará el gasto de las familias y facilitará la conciliación laboral y familiar. Además,
también tendrá un impacto positivo para evitar la despoblación rural, evitando que las familias
de los pueblos migren a otras zonas más pobladas. 

Educación Infantil

Formacines recomendadas

https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20220426/8223455/que-supondra-p2-gratuito-catalunya.html


1 2 3



Mitjà: www.cordobabn.com

Publicat: 26/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 113.943
Lectores

Valor: 141€

URL: https://www.cordobabn.com/articulo/buenas-noticias/prog...

El programa KiVa ha reducido más de un 8%
los casos de acoso en aulas españolas
Según el último informe presentado por Mutua Madrileña y Fundación ANAR, más de 1 de
cada 10 estudiantes españoles fue víctima de acoso el pasado año. Los datos que se
desprenden del informe elaborado por Macmillan Education, tan solo el 7% de los alumnos
matriculados en centros que han implantado el programa KiVa contra el acoso escolar han
sufrido esta problemática. 

Estas cifras ponen de relieve la eficacia del programa, que consiguió reducir la incidencia
del acoso en más de un 8% durante 2021. Desde Macmillan Education apuntan al bullying
como uno de los principales problemas del sistema educativo, ya que el 2% de los alumnos
encuestados en su estudio reconocieron abiertamente haber acosado a otros más de 2 veces al
mes durante ese año. 

El acoso: un problema creciente en edades tempranas

Si nos centramos en la edad, según los propios alumnos, los cursos de segundo y tercero de
primaria son los más castigados por esta problemática, con un 16% de estudiantes que ha
sufrido alguna vez acoso en su centro educativo, seguidos por cuarto de primaria, etapa en
la que estas cifras se reducen a la mitad hasta alcanzar el 9% del alumnado.

En cambio, en los cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se percibe un
descenso que llega hasta los valores comprendidos entre el 2% y el 3% de los alumnos que
han sufrido bullying en los últimos meses.

La soledad, clave en el acoso escolar

Con todo ello, si tenemos en cuenta los datos revelados por Macmillan Education, tanto de
primaria como de secundaria, el 3% del alumnado confiesa sentirse solo en el centro
escolar al que asisten, y el 2% manifiesta haber sufrido cyberbulling en más de dos
ocasiones.  

Si hablamos de las formas de acoso, encontramos con que el aspecto más recurrente son los
comentarios desagradables o insultos relacionados con su cuerpo o sexualidad, un
problema que manifiestan el 7% de los estudiantes encuestados; siendo segundo de la
ESO el nivel con mayor prevalencia, ya que las cifras ascienden al 9%.

Según los datos de la Fundación ANAR y Mutua Madrileña, el 15,2% de los alumnos son
conscientes de la existencia de casos de acoso y un 28,7% asegura que afecta a más de un
compañero de clase. De acuerdo con estas entidades, el ciberbullying sigue ganando peso, ya
que más de 2 de cada 10 estudiantes españoles (24%) afirma que sus compañeros han sido
acosados empleando estos canales. 

“Si bien es cierto que 2021 transcurrió con normalidad en las aulas, retomando la educación
presencial, las medidas sanitarias y el distanciamiento social han sido un factor determinante
para la reducción de los casos de acoso.” Raquel Pastor, responsable del programa KiVa en
Macmillan Education. “Ahora, medidas como la supresión de las mascarillas en los centros

https://www.cordobabn.com/articulo/buenas-noticias/programa-kiva-ha-reducido-mas-8-casos-acoso-aulas-espanolas/20220426104558130009.html


educativos, podría incrementar el acoso escolar de alguna manera, ya que la infancia es una
edad compleja y vulnerable ante este tipo de cambios”. 

KiVa, el programa finlandés de prevención del acoso escolar

Para minimizar el número de casos de acoso escolar en las aulas españolas, Macmillan
Education trabaja activamente hacia la mejora de la convivencia con el programa de
prevención del acoso escolar KiVa, desarrollado en la Universidad de Turku, en Finlandia y
que persigue educar y sensibilizar a toda la comunidad educativa de alumnos, familias y
docentes sobre la dinámica del acoso escolar y sus  diferentes tipos de acoso (verbal, físico,
ciberbullying, …) dando herramientas para  detectarlos de manera temprana.

KiVa está ya presente en más de 100 colegios de toda España en castellano, catalán y
euskera, trabajando para atajar esta problemática y haciendo hincapié en la importancia de
construir una conciencia grupal para todo aquel que forma parte del ecosistema escolar.  Con
ello, el 96% de los estudiantes de cuarto a sexto de primaria perciben que cuentan con un
programa que les apoya en este sentido y un 97% de los que cursan educación secundaria
cuentan con nociones acerca del mismo. Estos datos implican un efecto significativo en el
bienestar y la convivencia escolar. 

El programa ha sido evaluado en un ensayo realizado a 30.000 alumnos y los resultados
reflejan que el 98% de las víctimas participantes en conversaciones con los equipos KiVa de las
escuelas sintieron que su situación había mejorado, reduciendo así drásticamente los casos de
acoso detectados.  

Además, este programa ha estado implementado en el 90% de las escuelas finlandesas y ya
está presente en países como Suiza, Holanda, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Italia,
Suecia o Luxemburgo. 
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Oberta la convocatòria dels primers Premis
Agenda 2030 de Barcelona | Educació
Els primers Premis Agenda 2030 de Barcelona organitzats per l’Ajuntament de Barcelona ja són
aquí, i des del 25 d’abril ja està oberta la convocatòria per presentar les candidatures de tots
aquells que estiguin interessats en el guardó. Aquests premis volen reconèixer i difondre
iniciatives innovadores i inspiradores que contribueixin a l’assoliment dels ODS a la ciutat de
Barcelona i es lliuraran a finals del proper mes de setembre.

L’objectiu d’aquests guardons, a més de premiar les accions més destacades, és també crear un
espai anual de trobada, reflexió i reconeixement mutu per al teixit ciutadà, polític, empresarial,
acadèmic i social, implicat en l’assoliment dels objectius de l’Agenda 2030. D’aquesta manera,
un cop l’any es podria realitzar aquesta posada en comú. 

Les bases

Les candidatures es podran enviar durant els 35 dies hàbils des de la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, que es va fer el passat 25 d’abril, i està oberta a
tota persona física o jurídica amb seu social a Barcelona o la seva àrea Metropolitana (excepte
el premi ‘Ciutat’ que està obert a ajuntaments de tot el món que tinguin més de 50.000
habitants).

Es podran presentar als premis accions realitzades durant els dos anys anteriors a la publicació
d’aquesta convocatòria, així com accions que, tot i no haver finalitzat, ja s’hagin posat en
pràctica i hagin tingut algun impacte. El lliurament dels guardons es realitzarà a la cloenda de
les II Jornades de l’Agenda 2030 de Barcelona, el dia 30 de setembre.

5 categories i 10 modalitats de premis

La convocatòria dels Premis Agenda 2030 de Barcelona consta de deu modalitats, agrupades
en cinc categories que són la dedicada a iniciatives empresarials, socials, de mitjans de
comunicació de projectes educatius i de ciutats. 

La categoria dedicada a les iniciatives empresarials ofereix l’opció de presentar propostes a tres
modalitats: el premi a la contribució als ODS realitzada per una PIME, la realitzada per una gran
empresa i el premi a la millor campanya de conscienciació sobre els ODS promoguda per una
empresa. Pel que fa a les iniciatives socials, es pot optar al premi a la millor contribució als ODS
realitzada en una entitat sense ànim de lucre o per una iniciativa ciutadana i al de la millor
campanya realitzada per aquests dos col·lectius que s’acaben d’esmentar.

En el marc dels mitjans de comunicació, es premiarà el mitjà amb la millor cobertura de notícies
relacionades amb els ODS i el millor reportatge periodístic sobre aquesta mateixa temàtica. La
categoria de projectes educatius inclou els guardons a la millor contribució als ODS realitzada
en un centre d’educació primària i en un de secundària. Finalment, la categoria de ciutats
premiarà la localitat amb les millors pràctiques per a aconseguir els ODS.

Barcelona, ciutat líder en l’aplicació de l’Agenda 2030

La tercera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, ha considerat que els premis contribuiran al

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/actualitat-i-recursos/noticias/oberta-la-convocatoria-dels-primers-premis-agenda-2030-de-barcelona-1167676
http://barcelona.cat/PremisAgenda2030
//ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca


posicionament internacional de Barcelona “com a referent del treball de les ciutats per la
consecució dels ODS” i que, d’aquesta manera, Barcelona es podria convertir en la ciutat líder
en l’aplicació de l’Agenda 2030 “i en altaveu d’iniciatives inspiradores per a altres ciutats d’arreu
del món”.

En la mateixa línia, Bonet ha recordat que l’Agenda 2030 fa una crida a fer una feina conjunta
per aconseguir els objectius de sostenibilitat econòmica, social i ambiental entre les
administracions, entitats, organitzacions i la ciutadania en general. La tercera tinenta d’alcaldia
s’ha referit als Premis com una oportunitat per “reconèixer iniciatives i solucions innovadores
que impactin positivament en els ODS i permetin reconèixer la bona feina feta per qualsevol que
vulgui presentar una proposta”. 
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amon Grau, actual subdirector
general d’Ordenació Curricular
del Departament d’Educació,
planteja en el llibre Educar per a

la vida (Rosa dels Vents) els reptes que
té l’educació secundària al segle XXI.

Vostè ha tingut una trajectòria com a
docent de 42 anys. Ha viscut el canvi als
instituts que va representar la implanta-
ció de l’educació secundària obligatòria.
La Logse va representar un canvi de pa-
radigma molt important, perquè fa l’edu-
cació obligatòria fins als 16, com es fa es-
tàndard a Europa. Abans de la Logse,
quan els alumnes acabaven l’EGB als 14
anys podien fer FP o fer BUP, que eren
uns estudis altament selectius. Qui feia
BUP era perquè volia fer COU i anar a la
universitat. Un institut que tingués 160
alumnes a primer de BUP podia tenir no-
més 50 a COU. La resta anava desaparei-
xent del sistema educatiu. Al sistema, li
va costar anys entendre el canvi, adaptar
tendències i continguts. Era molt impor-
tant fer-ho perquè arribava a l’institut
una fracció d’alumnes que no volia estu-
diar. L’educació secundària està consoli-
dada, però potser no s’adapta al personal
que tenim al davant.

Què vol dir?
Teníem un problema, la desconnexió en-
tre el món de l’adolescent i el sistema
educatiu. Aquest divorci en una part de
l’alumnat es tradueix en fracàs escolar.
L’escola no dona resposta als interessos i
les motivacions de l’adolescent. Abans es
deia als joves que estudiessin i trobarien
feina. Ara això molts joves ho relativit-
zen, i si l’institut no fa propostes d’estudi,

R
Rosa M. Bravo
BARCELONA

de recerca, de problemàtiques a les quals
el jove trobi sentit, aquest es desconnec-
ta. Això és conseqüència d’una adaptació
no ben feta a la Logse. A l’institut arriben
joves que no voldrien estudiar i els for-
cem a continuar formant-se en matèries i
continguts als quals no troben cap sentit.
El repte és com donar sentit als aprenen-
tatges perquè l’alumne s’hi impliqui.

Això ja passava abans de la Logse.
Sí, i també passava una altra cosa. La
Logse és del segle passat. Fa 30 anys, un
jove escrivia cartes als seus amics per ex-
plicar-los com els estava anant l’estiu. Ara
enregistra un missatge de WhatsApp de
veu. Abans consultava una enciclopèdia,
ara un assistent de veu li resol el que vol.
El món de l’adolescent s’ha transformat
dramàticament, i la pregunta és: l’escola
ha donat resposta a aquesta transforma-
ció dels joves? L’Oficina Internacional
d’Educació, que depèn de la Unesco, ens
diu que siguem empàtics amb els joves i
aleshores dissenyem els currículums.

Quina és la taxa de fracàs escolar ara?
El fracàs escolar es refereix a l’alumnat
que no ha obtingut el títol de l’ESO, i està
entre el 10% i l’11%. Després hi ha
l’abandonament escolar prematur, que
es refereix als joves d’entre 18 i 24 anys
que no estudien, i està sobre el 18%.
Afecta més els nois que les noies i està
baixant molt lentament. L’Estat espa-
nyol està a la capçalera.

Durant el ‘boom’ immobiliari i el fàcil ac-
cés a la feina es va disparar.
Correcte. A l’alumnat que acaba l’obliga-
tòria sense el títol, li hem de donar una
resposta perquè no hi hagi fractura so-
cial. Hi ha una altra dada que és molt
preocupant. Un estudi internacional
amb més de 900.000 estudiants mostra

que a la primària el 12% d’alumnes no es-
tan interessats en els estudis, i quan te-
nen 15 anys la xifra arriba al 30%. Hi ha
un creixement de la desafecció potser
perquè les propostes que fem als alum-
nes obligats pel currículum no els vincu-
len. El Diari de l’Educació entrevistava
uns joves del batxillerat que deien: “Som
notes. Apuntem el que diu el professor i
el dia de l’examen vomitem el més calcat
que podem allò que diu.” És molt trist.

El batxillerat està bàsicament orientat a
fer la selectivitat.
Exacte. Tenim una fracció d’alumnes
que no fa les PAU, potser perquè volen
fer cicles formatius o perquè no saben
gaire bé què faran, i per tant no se senten
identificats amb el batxillerat. I el profes-
sor ho fa bé, perquè què ha de fer sinó
preparar l’alumnat per fer les PAU? Si les
PAU són importants, per què no les ba-
sem en competències i capacitats que po-
den ser útils per als joves de cara al fu-
tur? Fem que l’estudiant hagi de resoldre
un problema a partir dels documents que
se li proporcionen, o plantegem-li un dile-
ma que ha d’argumentar amb el seu co-
neixement de la matèria i la seva capaci-
tat de defensar. Aquests dos exemples
ens parlen de capacitats que una persona
haurà d’exercir a la seva vida.

L’aprenentatge competencial s’està do-
nant més a la primària que a l’ESO, oi?
El decret de currículum del 2015 ja esta-
blia l’aprenentatge per competències a la
secundària, i s’estan fent passos. El nou
currículum fa visible la forma de treba-
llar dels instituts que han adoptat aquest
model. Els nous currículums no obliguen
els centres que no fan res a fer-ho.

Obligaran perquè en tres anys s’hi hau-
ran d’haver adaptat.

El decret el que fa és obrir nous camins
d’autopista. Posar l’intermitent i canviar
de carril depèn del centre. El que hem de
fer és veure com aquests centres veuen
les bondats per als seus alumnes i can-
vien de carril. Aquí és on el Departament
d’Educació haurà d’acompanyar, oferir
recursos i facilitar que els professionals
vegin la necessitat del canvi. El decret
del 2015 permetia moltes coses, però al-
gunes no quedaven clares i els centres
que ho feien era amb la tolerància de la
inspecció. En els pròxims 10 anys volem
desplegar aquest decret i que tots els
centres puguin avançar.

Per què és tan important treballar amb
l’aprenentatge competencial?
Una competència consisteix a desenvo-
lupar una capacitat lligada a un contin-
gut en un context específic.

El contingut, doncs, no es pot obviar en
l’aprenentatge competencial.
Imagina que presentes un pressupost
d’una obra en el context d’una reunió de
veïns. Has d’argumentar, el que és una
capacitat, sobre un pressupost, que és
un contingut que implica un coneixe-
ment matemàtic. A les competències
treballem amb capacitat, contingut i
context. Una capacitat és recordar, i a
mesura que anem avançant per l’àmbit
cognitiu vol dir comprendre, i fer servir,
crear, avaluar, justificar, argumentar.
Les competències exigeixen més del que
ho fa el sistema tradicional, que reque-
reix prendre notes, memoritzar i vomi-
tar, però no argumentar.

És possible treballar per àmbits en un
institut el 100% del temps?
Treballar per àmbits és opcional i ho im-
plantarà aquell centre que vegi clar que
hi ha una connexió entre la forma de tre-

Ramon Grau

“L’escola no dona
resposta als
interessos dels
adolescents”

Protagonistes Subdirector d’Ordenació Curricular
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Ramon Grau és el
subdirector general
d’Ordenació Curricular des
del gener del 2020, i riu
quan afirma que no es pot
dir que els que estan als
despatxos no saben què
passa a les aules. Perquè
ha trepitjar l’aula durant 42
anys, 15 dels quals ha
exercit com a director.
Nascut a Barcelona el
1955, és professor de
biologia i geologia i ha
treballat a tres centres: a
l’escola Casp, a l’institut
Badalona IX i a l’institut
Quatre Cantons. El 2020
va publicar Repensar
l’ESO. Explorant nous
escenaris. Als seus llibres
analitza les febleses del
sistema en aquesta etapa i
com es pot introduir un
canvi pensant sempre en
un aprenentatge profund
que connecti amb els
adolescents. Com a
subdirector general
d’Ordenació Curricular, ha
treballat en l’aportació del
Departament als
currículums que es
començaran a desplegar
el curs vinent.

Trepitjant aules
ballar i les matèries que hi consideri. Les
matèries són bones en el sentit que els
seus continguts expliquen el món, però
quan estudiem el món veiem que les ma-
tèries no estan aïllades.

Aquesta model d’ensenyament obliga
els docents a treballar més en equip.
Una mesura que faci que els professors
es coordinin segurament serà bona. El
treball per àmbits permet la multidisci-
plinarietat des de la matèria de cadascú.

Tot i això, el decret de currículum esta-
bleix un nombre d’hores que s’ha d’im-
partir a cada matèria.
En efecte. Hem de recordar que els de-
crets depenen del Ministeri i despleguen
la llei d’educació, que estableix quines
són les matèries. El Departament d’Edu-
cació l’ha completat després d’haver es-
tudiat currículums de tot arreu: Finlàn-
dia, el Canadà, Portugal, Escòcia… Des-
prés d’haver estat assessorats per ex-
perts i persones de l’àmbit universitari,
hem introduït una franja que no està as-
signada a cap matèria.

Les hores de gestió autònoma.
Sí. Si el centre considera que aquestes
hores s’han d’assignar a una matèria ho
pot fer. L’escola que té una necessitat de-
rivada del seu entorn, on els seus in-
fants, pel capital cultural de les famílies,
no fan cap extraescolar artística, podrà
decidir fer un projecte artístic en aques-
tes hores de gestió autònoma. O de caire
tecnològic si en aquell entorn no es fan
extraescolars de robòtica. O augmentar
les hores de tutoria i orientació si hi ha la
necessitat. Hi ha qui acusa que aquesta
gestió autònoma generarà desigualtats.
Però les desigualtats ja hi són, i les hem
de compensar. Recordem que el consell
escolar de cada centre ha d’aprovar les

decisions que aquest prengui respecte de
la formació en àmbits i les hores de ges-
tió autònoma.

No queda a criteri de l’equip directiu?
No, ha d’haver-hi debat. L’equip directiu
ha de tenir definides les intencions i fina-
litats de l’educació, però haurà d’arribar
a un consens amb el professorat.

Hi ha professors que expressen els seu
neguit per si hauran d’impartir assigna-
tures que no són de la seva especialitat.
El decret diu que aquell àmbit l’imparti-
ran les persones que estiguin deguda-
ment capacitades. Ja sabeu que per ocu-
par una plaça a determinats instituts o
determinades vacants no es té només en
compte l’especialitat sinó una formació,
una expertesa o una titulació per a una
plaça perfilada. Si el perfil acreditat és
d’una doble titulació o metodologies glo-
balitzades, podrà impartir això. A qui no
ho tingui, no se l’hi podrà obligar.

Les places perfilades estan generant po-
lèmica per les entrevistes que han de
passar amb les direccions dels centres,
com si fos l’empresa privada.
Jo crec que hi ha molt de mite. Les direc-
cions són les primeres interessades que
un centre funcioni bé i, per tant, el que
volen és personal que estigui capacitat,
ja que seran les primeres que rebran
l’impacte d’un mal professional. No volen
col·locar aquell que li cau bé. Hi ha inte-
rès en determinats sectors per desacre-
ditar el decret de plantilles, els sindicats
estan intentant que es derogui. Hi ha
molta fal·làcia al voltant d’aquest tema.

Alguns sectors asseguren també que hi
ha un biaix neoliberal darrere de les de-
cisions del Departament.
Això sorgeix perquè inicialment el tema

de les competències parteix de l’OCDE,
que ja sabem que té una visió del món.
Però com és que la Unesco s’alinea tam-
bé amb les competències, quan no és sos-
pitosa d’estar alineada amb el capital?
Què té de neoliberal un treball d’alumnes
que treballen amb gent gran, a qui fan
sessions d’estimulació de la memòria per
tal que els avis puguin despertar els seus
records i a més aprenen sobre el sistema
nerviós? Analitzem els avantatges i desa-
vantatges abans de parlar de les coses.

La preparació del professorat permet
afrontar aquest canvi a l’ensenyament?
Estan supercapacitats des de la seva ma-
tèria. La major part del professorat fa un
bon acompanyament personal i social de
l’alumne. Ara bé, hi ha una formació de
caire didàctic, és a dir, quins són els re-
cursos que podem desplegar per poder
treballar per projectes, on potser no te-
nim la preparació adequada. No n’hi ha
prou amb la seva matèria, sinó que hau-
ria d’analitzar més les situacions que hi
ha a l’entorn de la vida dels joves.

Diu al llibre que l’escola ha de preparar
per a la vida. No li demanem massa?
L’escola té una funció de preparació aca-
dèmica, sens dubte. Però potser està bé
que l’escola doti l’alumne d’estratègies
per treballar els aspectes emocionals que
viuran els joves en el futur, com els que
tenen a veure amb les vivències perso-
nals, el fracàs professional o sentimen-
tal. En els últims 30 o 40 anys, ha sorgit
el concepte d’incertesa, no tenim segure-
tat que en el futur les feines que hi ha ara
no hagin desaparegut. Aquesta incertesa
ens fa plantejar que assegurem allò que
ens pot ser útil, com el pensament crític:
ser capaç d’analitzar les problemàtiques
amb criteris lògics i ètics. Això serà útil
per a qualsevol situació. ■

Ramon Grau, fotografiat a
Barcelona ■ ORIOL DURAN

A l’institut arriben joves
que no voldrien estudiar i
els forcem a formar-se en
matèries i continguts als
quals no troben cap sentit

❝

❝Les competències
exigeixen més del que ho
fa el sistema tradicional,
que requereix memoritzar
però no argumentar



Mitjà: Diari de Girona

Publicat: 27/04/2022

Edició: GENERAL

Secció: REGIONAL COMARQUES

Audiència: 32.000 Lectores

Difusió: 4.854 Ejemplares

Valor: 501€

 Diari de Girona 9DIMECRES, 27 D’ABRIL DE 2022

Comarques Local

El desacord entre Educació i els sindicats 
impedirà incorporar 1.400 mestres

n El Departament d’Educació va 
donar ahir per finalitzades les ne-
gociacions amb els sindicats edu-
catius i va assumir que aquest ter-
cer trimestre i l’inici del proper 
curs 2022-2023 seran moguts a 
nivell de mobilitzacions. La con-
selleria liderada per Josep Gon-
zàlez-Cambray va decidir plan-
tar-se després que els represen-
tants sindicals rebutgessin la seva 
última oferta, que incorporava la 
recuperació de l’hora lectiva (una 
de les reivindicacions irrenunci-
ables dels sindicats) a Primària a 
partir del setembre i, a Secundà-
ria, de cara al curs 2023-2024. 

La negativa a l’acord suposarà 
que al setembre no s’incorporin 
al sistema educatiu català 1.463 
mestres. El problema, però, és 
que els sindicats reclamaven que 
aquesta mesura també s’apliqués 
a Secundària a partir del curs 
2022-2023. «Tot per al curs vinent 
no és viable, ni econòmicament 
ni tècnicament», van insistir des 
de la conselleria.  

Recuperar l’hora lectiva a Pri-
mària hauria suposat per al curs 
vinent una inversió extra de 67 
milions d’euros. Educació deixa-
va per al curs 2023-2024 la recu-
peració de l’hora lectiva a Secun-
dària i a l’educació postobligatò-
ria (Batxillerat i FP), que hauria 
suposat incorporar 2.009 profes-
sors amb un cost de 104,7 milions 
d’euros. Era un avenç respecte la 
proposta anterior, en la que l’hora 
lectiva a Primària es recuperava 
el curs 2023-2024, i a Secundària, 
el 2024-2025. El Departament 
d’Educació va esbossar aquesta 
darrera proposta durant les va-
cances de Setmana Santa després 
d’«intuir», arran de converses 
amb els sindicats, la possibilitat 

d’un acord si s’avançava en 
aquesta mesura. La van traslladar 
als representants sindicals en una 
reunió celebrada el 22 d’abril i les 
parts es van emplaçar a la taula 
sectorial convocada per aquest 

dilluns per a tancar l’acord, però 
el fet que els sindicats no acudis-
sin a la trobada i el posterior sa-
botatge a un acte de Cambray a la 
Universitat de Barcelona van dei-
xar clar a la conselleria que no hi 

haurà acord. 
La portaveu del sindicat US-

TEC-STEs a les comarques giro-
nines, Glòria Polls, va subratllar 
que no van assistir a la mesa per-
què «no hi havia voluntat d’equi-

parar l’hora lectiva als dos cossos 
(Primària i Secundària) quan 
se’ns va retallar al mateix mo-
ment i demanàvem que se’ns re-
tornés també al mateix moment», 
pel que exigeixen la «igualtat de 
condicions laborals» entre els dos 
col·lectius. «Amb voluntat, el De-
partament d’Educació ho hagués 
pogut fer tranquil·lament», una 
decisió que perceben com «una 
mena de càstig».  

Els sindicats educatius dels 
centres públics, a més de l’AFAC, 
han convocat el 14 de maig una 
jornada de mobilitzacions a Bar-
celona. «Probablement això no 
s’acabarà el 14 de maig i haurem 
de programar més mobilitzaci-
ons», va avançar Polls. 

Una renúncia en majúscules 

La representant de la província de 
Girona a la junta central de direc-
tors de Primària, Olga Salazar, va 
assenyalar que «és una gran pèr-
dua de recursos humans a les es-
coles sumada, a més, a la desapa-
rició dels reforços que havíem ob-
tingut gràcies als fons europeus 
per la covid». A més, va lamentar 
que aquesta situació «no ajudarà 
a millorar l’atenció al nostre 
alumnat, cada vegada més divers 
i amb més necessitats educatives 
específiques», pel que va denun-
ciar que «no entenem per què no 
es pot dur a terme». Per la seva 
banda, Polls va assegurar que 
«per no voler accedir a incorpo-
rar altres cossos en les mateixes 
condicions laborals, hi ha un 
greuge a Primària, però és una 
qüestió de solidaritat». 

La directora general de centres 
públics de la Generalitat i qui ha 
liderat les negociacions, Dolors 
Collell, va expressar la seva «de-
cepció» per no haver aconseguit 
materialitzar l’acord i va defensar 
que era una «proposta ‘in extre-
mis’ per solucionar el conflicte».

u La representant de Primària a les comarques gironines lamenta que és «una gran pèrdua de 
recursos humans» que «no ajudarà a millorar l’atenció al nostre alumnat, cada vegada més divers»

Els alumnes de 6è de Primària de l’escola Pla de Girona, ahir. MARC MARTÍ

n Un total de 8.965 alumnes de 
6è de Primària dels centres edu-
catius de les comarques gironi-
nes van participar ahir en el tret 
de sortida de les proves de com-
petències bàsiques, que fins 
demà avaluaran els coneixe-
ments dels estudiants en mate-
màtiques, llengua catalana, cas-
tellana, estrangera i medi natu-
ral. Segons la representant de la 
província de Girona a la junta 

central de directors de Primària, 
Olga Salazar, la prova d’anglès va 
ser «assequible», mentre que el 
nivell de l’examen de català va 
superar les seves expectatives. 
«El nivell era elevat, tant en 
l’apartat de comprensió oral 
com en el de comprensió escri-
ta», va afirmar. I més, tenint en 
compte que la seva (l’escola Por-
titxol de l’Estartit) és un centre 
de màxima complexitat, on el 
català és una dificultat afegida 

pel 80% de l’alumnat, que és de 
procedència estrangera. En 
aquest sentit, va assenyalar que 
les proves «ja no reflecteixen el 
nivell real dels centres ni dels 
grups classe degut a la gran di-
versitat d’alumnat». D’una ban-
da, perquè «hi ha alumnes que 
no les haurien de fer perquè són 
nouvinguts i encara no tenen la 
competència lingüística». De 
l’altra, perquè la «generalització 
ha deixat d’existir».

«Les competències bàsiques ja no 
reflecteixen el nivell real dels centres»
MERITXELL COMAS. GIRONA

M.BARAZA/M.COMAS. BARCELONA/GIRONA
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Educació destina 1,78 milions d'euros a les
primeres beques generals per a l'alumnat
d'FP
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat les primeres beques generals per a
l'alumnat d'FP dels centres docents sostinguts amb fons públics amb una inversió d'1,78
milions d'euros en quatre modalitats d'ajudes diferents. La convocatòria correspon a l'actual curs
2021-2022 i tots els detalls per a sol·licitar les ajudes es poden consultar en el DOGV
consultar aquí

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha explicat que "es tracta d'ajudes completament noves
que complementen encara més l'impuls decidit que estem fent per a promoure els estudis de
Formació Professional. Aquests quasi 1,8 milions d'euros estan dividits en quatre modalitats
distintes d'ajudes perquè l'alumnat d'FP que ho necessite, tinga l'acompanyament econòmic
necessari per a dur a terme els seus estudis".

La primera de les quatre modalitats de beques va destinada a l'alumnat d'FP Dual que està
realitzant la formació pràctica en centres de treball de les administracions públiques del sector
públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.

En aquestes ajudes s'invertiran 300.000 euros i la quantia mínima que es concedirà per persona
beneficiària és de 1.200 euros. Per tant, poden arribar a tindre beques 250 alumnes beneficiaris i
el criteri de concessió serà la nota mitjana obtinguda per la persona sol·licitant en el curs anterior
a l'actual 2021-2022.

Les altres tres modalitats de beca són ajudes destinades a compensar les despeses de
desplaçament de l'alumnat, i els criteris de concessió venen determinats per la distància entre el
domicili habitual de l'alumnat i el seu centre educatiu; o entre aquest últim i l'empresa en què
l'alumnat realitza l'FP Dual o les pràctiques del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).
En els tres casos, per a poder optar a aquestes ajudes, cal que hi haja una distància mínima de
14 quilòmetres.

La beca per a alumnat que cursa FP Dual en empreses allunyades del seu centre educatiu o del
seu domicili habitual va dirigida a proporcionar una ajuda a l'alumnat que realitza aquesta
modalitat d'estudis en empreses valencianes o de la resta de l'Estat. En aquest cas, la inversió
és de 400.000 euros i la quantia mínima que es concedirà per persona beneficiària és de 400
euros. Per tant, el nombre màxim de beques en aquesta modalitat és de 1.000.

L'objectiu d'aquesta beca és que l'elecció de l'oferta formativa d'empreses en la modalitat Dual
no estiga condicionada pel factor distància i amb aquesta ajuda es puguen costejar les
despeses de transport, manutenció i residència.

La tercera beca que es convoca, que té els mateixos criteris de puntuació que la modalitat
anterior, s'ha dissenyat per a proporcionar una ajuda a l'alumnat que fa el mòdul de Formació en
Centres de Treball (FCT) en empreses allunyades del seu centre educatiu o en una altra

https://www.valenciaextra.com/politica/marza-invertim-1-78-milions-d-euros-en-la-convocatoria-de-les-primeres-beques-generals-per-a-l-alumnat-d-fp_509668_102.html
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/25/pdf/2022_3072.pdf


autonomia. Les beques FCT compten aquest curs amb una inversió de 680.000 euros i la
quantia mínima que es concedirà per persona beneficiària és de 400 euros. Per tant, el nombre
màxim de beques serà de 1.700.

La quarta modalitat de beca, en què la inversió per a aquest curs és de 400.000 euros, és de
desplaçament. Està destinada a sufragar íntegrament o parcialment les despeses derivades de
residència, transport i manutenció de l'alumnat que cursa estudis d'FP en centres educatius
ubicats a més 14 quilòmetres de la seua residència habitual.

Per a aquesta beca de desplaçament, la convocatòria del curs 2021-2022 estableix un import
mínim que es concedirà per persona beneficiària de 1.200 euros. A aquesta quantia es podran
sumar 600 euros més en concepte d'ajuda addicional d'allotjament si l'alumnat es veu obligat a
residir fora del seu domicili habitual durant el curs acadèmic.

Aquestes beques de desplaçament oscil·laran entre un mínim de 1.200 euros si només són de
transport i un màxim de 1.800 euros si inclouen l'ajuda addicional de residència. Per tant, el total
de beques que es concediran en aquesta modalitat estarà en una forqueta que va d'un màxim de
333 si cap d'aquestes inclou el complement de residència i un mínim de 222 si totes compten
amb aquesta ajuda addicional.

El termini per a sol·licitar aquestes beques acaba el 23 de maig. Es presentarà una sol·licitud per
cada persona i modalitat d'ajuda. L'alumnat interessat pot trobar tota la informació i el model de
sol·licitud de les ajudes en l'espai específic de l'FP que hi ha a la pàgina web de la
Conselleria consultar aquí

L'alumnat de centres públics de la Generalitat ha de presentar la sol·licitud i la documentació
addicional en el centre on està matriculat, mentre que la resta d'alumnat les ha de presentar en
el centre d'adscripció.

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/
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El departament d'Educació organitza la
tercera edició de la Fira de Formació
Professional Ciutat de Sagunt
El departament d'Educació de l'Ajuntament de Sagunt, dins del projecte de Sagunt, Ciutat
Educadora, organitza la tercera edició de la Fira de Formació Professional Ciutat de Sagunt,
davall el lema ‘Empoderament de la formació professional’ i té com a objectiu la potenciació i
dinamització de l’FP a la comarca.

La fira de l’FP, a causa de la normativa actual i les condicions que s'exigixen en els centres
formatius, es continuarà desenvolupant principalment mitjançant l'entorn virtual, a través de
xarxes digitals i del Campus Virtual de la III Fira de l’FP de Sagunt.

La fira s'inaugurarà dimecres que ve dia 27 d'abril en les 9.30 hores en la sala d'actes de l'IES
Jorge Juan amb la presència d'autoritats autonòmiques i municipals. Posteriorment, es donarà a
conéixer la guia ‘Conéixer l'FP Dual. Una mirada des de l'orientació’, elaborada entre la
Fundació Bertelsmann i CaixaBank Dualiza,i el ponent serà el gestor de Projectes en
CaixaBank Dualiza, Carlos Ruano.

El dijous dia 28, està previst celebrar en la Fundació Bancaixa (Casa de Cultura Capellà
Pallarés) un acte de reconeixement a l'alumnat que va participar en l'anterior edició dels premis
Fem Futur FP, patrocinat per la Fundació SECOT (Sèniors Espanyols per a la Cooperació
Tècnica). A continuació hi haurà una taula redona per a abordar el tema ‘Indústria, tecnologia i
empoderament femení’, amb la intervenció de dones responsables de càrrecs en el món de
l'empresa. L'acte comptarà amb la participació del Conservatori Professional de Música Joaquín
Rodrigo de Sagunt i està obert a tot el públic interessat.

Per al divendres, dia 29 d'abril, està prevista la celebració d'una altra taula redona centrada en
‘Inclusió i Formació Professional’, per a abordar la inclusió educativa en l'FP, des de diferents
vessants. Finalment, el dia 5 de maig, a les 18.00 hores, es farà extensiva en l’EPA Miguel
Hernández, la xarrada ‘Ocupacions de futur. Com preparar els nostres jóvens’.

Esta edició compta amb el patrocini de CaixaBank Dualiza i Arcelor Mittal, així com la
participació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. La fira també compta amb la col·laboració de
la Fundació Bancaixa Sagunt.

Com en la passada edició, hi haurà presentació de projectes formatius de cadascun dels centres
en els quals s'han implementat nous continguts sobre cicles formatius, en matèria d'orientació o
accés a informació sobre accés a cicles formatius. També s'han implementat nous continguts
digitals elaborats pels propis centres educatius com experiències emprenedores o com aprendre
a fer un currículum a través d'un “videocurriculum”, mitjançant diferents estratègies, ferramentes i
consells. A més de vídeos sobre com elaborar i abordar les entrevistes de treball.

També s'incorporen píndoles virtuals sobre orientació, selecció i formació laboral dirigides als i
les estudiants per part del departament de Promoció Econòmica i nous vídeos on es podran
conéixer diferents cicles o activitats formatives en l’EPA Miguel Hernández, l'IES Camp de

https://www.elperiodic.com/val/sagunto/departament-deducacio-organitza-tercera-edicio-fira-formacio-professional-ciutat-sagunt_818546


Morvedre o l'IES Jorge Juan. Tot això es podrà consultar al Campus Virtual de la III Fira de l’FP
de Sagunt.

Però a més, de nou presencialment, hi haurà taules redones i conferències que abordaran temes
d'activitat en l'FP del nostre entorn, com la Formació Professional Dual, Acreditacions
Professionals, Inclusió i Formació Professional, Igualtat en els Processos Formatius i
professionals o sobre Ocupacions de Futur.

També compta amb una participació activa del CEFIRE de Sagunt i els centres de Sagunt com
l'IES Jorge Juan, IES Camp de Morvedre, IES Eduardo Merello, IES Clot del Moro, Secció de
Jaume I, IES María Moliner, l'Escola Oficial d'Idiomes i el Conservatori de Música Joaquín
Rodrigo, mitjançant l'elaboració de material audiovisual i didàctic, així com amb la seua
participació en les jornades de manera activa. També hi participen sindicats com CCOO,
STEPV i UGT i col·labora ASECAM i altres empreses com Thyssenkrupp, ENCAMINA o Digital
Inter-fax amb audiovisuals sobre l'FP Dual.

A més, han participat en la preparació de la Fira de l’FP, els Instituts d'educació secundària
d'altres poblacions, com IES Puçol, IES Xèrica-Viver, IES Alt Palància (Sogorb), IES
Massamagrell i l'IES Gilabert de Centelles (Nules). Igualment diversos instituts i centres
educatius de Secundària visitaran la III Fira FP de Sagunt en estes dates.

El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Sagunt, José Manuel Tarazona, ha declarat que «estes
activitats, són un instrument potent per a dinamitzar l'oferta formativa de la FP en el nostre
municipi i potenciar-la com una de les variables estratègiques fonamentals per a atraure, com
s'està demostrant, capital inversor que genera riquesa i ocupació. Per això continuem treballant
des de l'Ajuntament de Sagunt i en el nostre departament en esta direcció, dins del projecte
Sagunt, Ciutat Educadora. Mantenim l'espai virtual, en xarxa, d'orientació formativa i
professional, on l'estudiant puga, d'una manera activa, participar i interactuar amb la resta de
centres i altres entitats que presenten la seua oferta i acció formativa i que han fet el propi
alumnat al costat del professorat. Este portal estarà obert perquè tot el que ho desitge, puga
consultar-lo».

A més, Tarazona ha explicat que «tindrem també conferències i taules redones presencials
sobre diferents temàtiques de la FP. Agrair a CaixaBank DUALIZA i Arcelor Mittal la seua
contribució a este projecte i per descomptat al departament d'Educació de l'Ajuntament, a les
entitats col·laboradores i sobretot, als centres educatius i els seus equips de treball. La
qualificació professional és clau en l'ocupació i el creixement socioeconòmic de la nostra
comarca»

Durant els dies de la fira, l'alumnat té previst veure els audiovisuals que han elaborat els IES
que impartixen Formació Professional, que reflectixen d'una manera pràctica el que s'impartix en
cada grau i també com s'aplica el coneixement que han rebut durant la formació.

La plataforma digital, gestionada per METRIC_SALEU, també inclou apartats i enllaç a
continguts elaborats pels departaments d'Orientació dels Instituts i de FOL, amb informació
sobre famílies professionals, itineraris acadèmics i professionals, aspectes orientats cap a
l'orientació vocacional, cerca d'ocupació i prevenció de riscos laborals, entre altres.

Tant les activitats com la plataforma digital estan obertes a la participació i consulta de les
famílies, pares, mares o tutors. Els materials estaran disponibles en la plataforma durant un mes.



Per a conéixer l'FP es pot accedir mitjançant este enllaç: https://firafpsagunt.es/

 

https://firafpsagunt.es/
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MONTESSORI

Com a conseqüència de la proliferació actual de centres Montessori, nombroses institucions educatives 
estan adoptant aquest mètode, i existeix un interès renovat per portar-lo també  a l’àmbit públic 

b

La pedagogia alternativa amb una 
demanda creixent a les escoles

M. Torres

E
l mètode Montessori és una 
proposta pedagògica ba-
sada en l’observació cien-
tífica de nens i nenes: les 

diverses fases de desenvolupament 
al llarg de la vida, les seves potencia-
litats, els seus interessos i les seves 
capacitats. En aquest escenari i se-
gons Adela Vizcaíno, directora peda-
gògica de l’International Montessori 
Institute (IMI): “La nostra missió és 
formar la nova generació de docents 
i millorar la qualitat de l’educació a 
través de la Pedagogia Montessori, 
oferint un model educatiu alternatiu 
a l’educació actual, més humà i per-
sonalitzat”. IMI és una institució de 
referència en formació Montessori a 
nivell internacional, amb una expe-
riència que ronda els 25 anys i amb 
més de 25.000 alumnes. 

VALORS CLAU. Segons fonts de 
la institució, la causa d’aquesta de-
manda és que, gràcies a la pedago-
gia Montessori, és possible assolir el 
desenvolupament global del nen, no 
només a nivell de coneixements, si-
nó que també aprèn a ser autònom, 
creatiu, flexible i a treballar en equip, 
aspectes que seran vitals en el des-
envolupament futur. 

Els nens aprenen a través de la 
seva pròpia experiència i dels seus 
companys; l’educador realitza un 
paper de guia cap a l’aprenentatge, 
acompanyant i monitoritzant, però 
afavorint sempre l’autonomia de 
l’infant. 

Per  la  seva par t ,  e l  mestre 
(guia) ha de posseir gran capa-
citat d’observació, ser capaç de 
crear un ambient adequat per a 
l’aprenentatge i tenir un coneixe-
ment profund de la tècnica de l’ús 

dels materials didàctics i els seus 
propòsits. Amb tot això, es fa evident 
que per poder educar seguint aquest 
mètode, s’ha d’estar ben format. És 
per això que IMI ha dissenyat dos 
programes formatius per a futurs do-
cents que volen especialitzar-se en 
aquesta pedagogia alternativa: la for-
mació de Guia Montessori i el Màs-
ter en Pedagogia Montessori. Totes 
dues es cursen en línia i compten 
amb pràctiques assegurades. 

Els programes formatius d’IMI cer-
tifiquen per treballar com a Guia en 
escoles Montessori, ja que tenen re-
coneixement i validesa internacional.  
A més, els alumnes poden benefi-
ciar-se de les ofertes d’ocupació de 
centres Montessori que IMI publica 
en el seu campus virtual. Les dues 
formacions comencen el pròxim 1 
de juny i compten amb un nombre 
limitat de places. MAlumnes. Fase d’aprenentatge.
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33 La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, visita del centre d’Aixovall, ahir.

@alexpontt

ENSENYAMENT

E
ls cursos de Formació Pro-
fessional (FP) tindran un 
total d’11 itineraris d’es-
tudi diferenciats de cara el 

curs que ve, entre els quals figura-
ran opcions combinades d’infer-
meria, estètica, lingüística, i acti-
vitats físiques i de l’esport, entre 
altres. Així ho va afirmar la minis-
tra d’Educació i Ensenyament Su-
perior, Ester Vilarrubla, durant la 
jornada de portes obertes del cen-
tre de Formació Professional d’Ai-
xovall, que va veure passar més de 
250 alumnes de quart de Segona 
Ensenyança per mostrar les opci-
ons de diplomes i titulacions que 
ofereix la institució i ajudar els jo-
ves a encarar el seu futur laboral. 

La jornada va consistir en l’aco-
llida dels nois i noies per part dels 
mateixos estudiants del centre, els 
quals es van dedicar a explicar la di-
nàmica dels cursos, les pràctiques 
de cada ofici i les sortides potencials 
al món laboral. En aquest sentit, la 
titular d’Educació va remarcar que 
«és de vital importància que les no-
ves generacions visualitzin les pos-
sibilitats de futur que se’ls presenta 
en molt poc temps i que els mateixos 
companys que estan duent a terme 
els cursos els ho detallin». Des del 
ministeri es va assenyalar que s’es-
tà duent a terme una reformulació 
dels cursos per afavorir la inserció 
als estudis d’FP i l’accés a l’ensenya-
ment superior. De la mateixa mane-
ra, des de la cartera d’Educació es va 
remarcar que es vol revisar i aline-
ar la formació amb els programes 
del sistema competencial de l’esco-
la andorrana.

Al seu torn, Vilarrubla va desta-
car que durant el curs vigent «hi ha 
un total de 380 alumnes cursant les 

La Formació Professional tindrà 
11 itineraris el curs 2022-2023
Educació treballa en la preparació d’una nova branca que se centrarà en els eSports

ÀLEX PONT
SANT JULIÀ DE LÒRIA

diferents opcions que s’ofereix en-
tre els centres d’Aixovall i de la Mas-
sana». Entrant en detall amb el vo-
lum d’estudiants d’aquesta modali-
tat arreu del Principat, s’espera que 
l’any que ve augmenti el nombre 
d’alumnes, ja que la inclusió de més 
ofertes de formació provocarà que 
hi hagi noves places per cobrir a les 
aules. Un dels exemples de l’eixam-
plament dels itineraris és la bran-
ca sociosanitària, la qual durant el 
curs d’enguany es va dividir en dos 

recorreguts diferenciats. De cara el 
curs que ve, serà el torn de la titula-
ció de Tècnic de Suport en Desenvo-
lupament d’Aplicacions i la titula-
ció de Tècnic de Suport de Sistemes 
Informàtics i Xarxes, que comença-
ran a funcionar a partir del setem-
bre i constaran d’una Formació Pro-
fessional Inicial (FPI) i dos cursos de 
Batxillerat Professional (BP). 

Seguint la línia dels nous itinera-
ris de formacions, Vilarrubla va de-
tallar que «des del ministeri estem 

«Cal adaptar els 
nous cursos a 
les tendències 
i les demandes 
emergents del 
mercat laboral»

Ester Vilarrubla
MINISTRA D’EDUCACIÓ

treballant per a l’aplicació d’una 
branca d’ensenyament que se cen-
tri en la gestió dels eSports», ja que 
és una temàtica que es troba en ple 
creixement i «interessa molt» a les 
noves generacions d’estudiants. 
Fent referència a l’adaptació de les 
noves formacions, la titular d’Edu-
cació va remarcar que «cal seguir 
adequant l’oferta d’ensenyament a 
les tendències i les demandes prin-
cipals del mercat per afavorir la in-
serció laboral del jovent».

Alguns dels estudiants que van 
acudir a les jornades de portes ober-
tes van sortir satisfets i amb les ide-
es més clares sobre el camí que vo-
len seguir de cara a l’any que ve. Se-
gons va assenyalar Miguel Àngel 
Sánchez, un dels joves visitants, «ha 
sigut una experiència molt positiva 
que m’ha ajudat a veure amb més 
claredat el camí que vull seguir i tinc 
clar que anirà per les activitats físi-
ques i l’esport». Per la seva part, la 
Sara que va participar en els tallers 
d’Infermeria, va indicar que «ens 
han ensenyat a dur a terme accions 
pròpies de l’ofici com, per exemple, 
ajudar a una persona invàlida a seu-
re a una cadira de rodes o bé a rentar-
nos les mans correctament». D’altra 
banda, alguns dels estudiants de se-
gon any del Secretariat Multilingüe 
van argumentar que estan molt sa-
tisfets amb la formació que estan re-
bent, com el Lluís García, el qual es-
tà interessat a orientar-se al món de 
la comunicació. H

Prop de 380 alumnes 
completen les places 
dels centres d’Aixovall 
i la Massana, amb una 
previsió de creixement

TWITTER ASSANDCA

33 Una de les activitats esportives que es van dur a terme ahir.

Assandca recapta prop de 
1.200 euros per part de l’UdA

El quart comboi de la 
Creu Roja arriba a Lublin

L’Associació Andorrana Contra el 
Càncer (Assandca) recapta prop de 
1.200 euros durant la jornada benè-
fica organitzada per la Universitat 
d’Andorra (UdA) en què es va dur a 
terme un dinar i diverses activitats 
esportives al llarg del dia d’ahir. 
Dins el marc de la celebració del pri-
mer dia de l’UdA Solidària, aquesta  
jornada es va realitzar amb l’objec-
tiu d’involucrar a la comunitat uni-
versitària en la lluita contra el càn-
cer i la col·laboració amb les orga-
nitzacions socials del país en termes 
generals.

solidari a la plaça de la Germandat 
en què hi va participar la ministra 
d’Educació i Ensenyament Superior, 
Ester Vilarrubla, i els cònsols de Sant 
Julià, Josep Majoral i Mireia Codina. 

Finalment, el president d’Assan-
dca, Josep Saravia, va declarar que 
«sabem que els universitaris viuen 
un moment de la seva vida en què 
qualsevol despesa és molt significa-
tiva, per això agraïm profundament 
aquesta donació». H

Es va dur a terme un 
dinar benèfic i tornejos 
esportius de futbol i pàdel

SOLIDARITAT AJUDA HUMANITÀRIA

À.P.
ESCALDES-ENGORDANY

El quart comboi d’ajuda humani-
tària de la Creu Roja va arribar ahir 
a la ciutat polonesa de Lublin. En 
aquesta ocasió, els integrants de 
l’expedició van descarregar 14 to-
nes de material de primera necessi-
tat provinent d’Andorra per pal·liar 
les necessitats de les víctimes civils 
del conflicte a Ucraïna. A banda dels 
aliments i els estris aportats per la 
ciutadania i diverses empreses col-
laboradores, des de l’entitat solidà-
ria també van informar que es van 
entregar 20 palets d’aigua embote-
llada, una de les majors necessitats 

L’expedició consta de 
14 tones de material de 
primera necessitat

EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

per part de la població ucraïnesa.
En aquesta ocasió, la missió va 

comptar amb el suport i la partici-
pació de la companyia Pons 1845. 
Amb l’entrega del material, des de 
l’ONG i l’empresa van asseverar 
que «s’ha complert la missió», dei-
xant sota la tutela de la Creu Ro-
ja de Lublin l’ajuda, que s’encarre-
garà de fer arribar el material als 
qui realment ho necessiten. Comp-
tant les aigües, el quart comboi de 
la Creu Roja va entregar un total de 
53 palets amb necessitats bàsiques 
humanitàries. «Tot i que el conflic-
te encara està lluny de resoldre’s, 
amb aquest gest es pretén fer cos-
tat al nombre més gran possible 
de damnificats per aquest conflic-
te armat», segons va manifestar el 
president de l’ONG al país, Anto-
ni Pons. H

Per una banda, es va organitzar un 
seguit de competicions de caràcter 
esportiu com tornejos de futbol i de 
pàdel amb la col·laboració de LAUes-
port i una participació que va ron-
dar la vuitantena de persones. D’al-
tra banda, es va organitzar un dinar 
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L’Institut Escola 3 d’abril decideix el nom
d’un dels carrers de Móra la Nova -
EbreDigital.cat
Móra la Nova ja compta amb un nou carrer. Si bé l’Institut Escola 3 d’abril prompte gaudirà d’un
nou centre al polígon industrial, el carrer on s’ubicarà el mateix encara no tenia nom. La
proposta inicial d’escollir-lo li encomana l’Ajuntament al centre, obrint la possibilitat que els
alumnes puguin escollir democràticament el nom del carrer.

L’any 2021 inicien una ronda de treball on escullen 3 propostes, seguint tres condicions: que
sigui dona, moranovenca i que hagi aportat quelcom a la comunitat educativa. Amb
aquesta premissa es fa una preselecció i surten escollides la senyoreta Alberta, la senyoreta
Pepita i el carrer de les Mestres. En aquest punt comencen un treball d’investigació. Per
diverses causes, però, la senyoreta Pepita va decidir retirar la seva candidatura, i la final deixa la
senyoreta Alberta i el carrer de les Mestres.

Amb aquestes dues opcions finals, els alumnes van dur a terme una investigació més
profunda per saber quantes mestres han passat pel centre, què van aportar, etc…, i
paral·lelament van obrir la investigació de la senyoreta Alberta, una de les mestres pioneres a
Móra la Nova quant a llengua catalana. Amb tot, el seu nebot i una trentena d’exalumnes van
ajudar en la investigació aportant treballs i testimonis.

Tot i les mostres de suport a la candidatura de la senyoreta Alberta per part de gent de fora del
centre, els alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO han decidit per 75 vots a 250, que la proposta
guanyadora sigui el “carrer de les Mestres”.

Tanmateix, el centre ha creat una exposició sobre ambdues candidatures finalistes, i
s’exhibirà durant el maig la Biblioteca Municipal.

Accepta la política de privacitat abans de comentar

El sistema de comentaris d'aquest web funciona amb Facebook. Aquest sistema recull la teva
adreça IP, l'agent d'usuari del teu navegador, guarda i llegeix cookies al teu navegador, afegeix
dades de seguiment addicionals, i monitoritza la teva interacció amb la interfície per comentar,
incloent relacionar el teu compte de Facebook amb qualsevol acció que facis dins de la interfície
(per exemple: "fer m'agrada" al comentari d'algú altre, contestar a un altre comentari) mentre
tinguis la sessió iniciada a Facebook. Per a més informació sobre com s'emprarà aquesta
informació, si us plau, consulta la política de privacitat de Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Acceptar    Rebutjar

https://ebredigital.cat/2022/04/26/linstitut-escola-3-dabril-decideix-el-nom-dun-dels-carrers-de-mora-la-nova/
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EDUCACIÓ | Ràdio Abrera 107.9FM
Continuen les visites del curs 2021 - 2022 en el marc de l'activitat ‘El meu Ajuntament’, adreçada als/les
alumnes de tercer curs d’Educació Primària de les escoles del municipi, amb la finalitat de presentar als nens i
nenes d'Abrera com és l’Ajuntament i la seva organització. El dimecres 20 d'abril passat, vam rebre la visita de
l'alumnat de tercer curs de l'Escola Platón i Sartí.

 

Els nens i nenes de tercer curs de l'Escola Josefina Ibáñez van fer el dimecres, 20 d'abril passat, una visita
guiada per l’Oficina d’Atenció Ciutadana (l’OAC), la Sala de Juntes de Govern Local i la Sala de Plens, on els
ha rebut l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, la regidora d'Educació, Giulia Mirto, la regidora de Promoció
Econòmica, Guadalupe Marcos, la regidora de Serveis Econòmics, Maite Novell, i la tècnica municipal, Maria
Edo.

 

La regidora d'Educació, Giulia Mirto, ha destacat l'interès i sensibilitat de l'alumnat: “un curs més acollim
l’alumnat de les tres escoles de primària d’Abrera: l’Escola Francesc Platón i Sartí, l’Escola Josefina Ibáñez i
l’Escola Ernest Lluch; per dur a terme l’activitat “El meu ajuntament” on a partir de la realització d’una sessió a
l’aula amb la nostra tècnica d’educació municipal coneixen el funcionament de l’Ajuntament i el nostre
municipi; i després amb la visita aquí a l’Ajuntament, ho veuen a la pràctica. Estem molt agraïdes de poder
compartir aquesta estona plegades, moment en que a més d’aprendre conjuntament i passar-ho bé, ens
expliquen les seves inquietuds. En aquesta edició l’alumnat de les tres escoles ha mostrat gran interès tant en
temes de sostenibilitat, com d’atenció a les persones grans i a les persones en situació de vulnerabilitat, fet que
ens mostra que la nostra infància és sensible a temàtiques tant importants. Els felicitem per aquestes inciatives
a tots i totes elles; i per suposat al professorat i la totalitat de la comunitat educativa que treballen cada dia per
l’educació a Abrera”.

 

El proper dimecres 27 d'abril al matí continuaran les visites al nostre Ajuntament, amb els i les alumnes de
tercer curs de l'Escola Ernest Lluch. 

 

http://www.radioabrera.cat/pl8/actualitat/id3179/l-alumnat-de-tercer-curs-de-l-escola-platon-i-sarti-visita-el-consistori-d-abrera-dins-l-activitat-el-meu-ajuntament-moltes-gracies.htm


Treball previ a les aules

'El meu Ajuntament’ comença a l’aula de l’escola, on la tècnica d’educació municipal explica als nens i nenes
com funciona l’administració local. A més, els/les alumnes realitzen unes eleccions municipals a classe,
escollint un alcalde o alcaldessa amb el seu equip de govern que, durant la visita al consistori, ocupen el seu
lloc corresponent a la Sala de Plens.

A l'Ajuntament, els nens i nenes han presentat el seu ”programa electoral” a l’alcalde, amb diverses propostes
per fer d’Abrera un poble millor i li han fet diverses preguntes sobre el govern municipal. Moltes gràcies a totes i
tots!

 

'El meu Ajuntament' a Ràdio Abrera

Les aportacions dels i de les alumnes i les preguntes a l’alcalde s’emeten després a Ràdio Abrera (107.9 FM,
www.radioabrera.cat i a l'Aplicació gratuïta de Ràdio Abrera per a dispositius mòbils):

'El Meu Ajuntament' de l'Escola Francesc Platón i Sartí s'emetrà el dissabte 30 d'abril a les 12.04 h
'El Meu Ajuntament' de l'Escola Ernest Lluch s'emetrà el dissabte 7 de maig a les 12.04 h.
Podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast de 'El Meu Ajuntament' de l'Escola Josefina Ibañez, fent
clic aquí o a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

Web abrera.cat
Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
Youtube Ajuntament d'Abrera
Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

 

http://www.radioabrera.cat
https://enacast.com/radioabrera/programs/elmeuajuntament/radioabrera_podcast_26790
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15 alumnes d’ESO i de batxillerat són
premiats en el concurs de microrelats Tu
ets essencial del Vendrell
 El passat dissabte 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, al migdia, a la plaça Vella, després del pregó
de lectura de la Biblioteca Pública Terra Baixa a càrrec d’alumnes de l’institut Baix Penedès, va
tenir lloc el lliurament de premis del concurs de microrelats Tu ets essencial.

 Tu ets essencial és una acció promoguda per la Regidoria de Cultura, en col·laboració amb la
Regidoria d’Educació, amb l’objectiu d’estimular la lectura, l’escriptura i la creativitat entre els
més joves, i alhora recuperar el concurs literari de Sant Jordi amb una reformulació en què,
segons paraules de la regidora Silvia Vaquero, “volem reivindicar l’essencialitat de la cultura
amb un llenguatge més proper i que resulti més atractiu al jovent”.

 Cada participant va poder presentar un sol microrelat sobre un tema lliure en una de les quatre
modalitats del concurs: vídeo, poesia visual, escriptura i còmic. I en aquesta primera
convocatòria s’hi van presentar un total de 293 microrelats d’alumnes d’ESO i batxillerat dels
instituts del municipi, que van ser publicats a l’Instagram @tuetsessencial. En la selecció de les
obres premiades s’ha tingut en compte l’opinió dels usuaris que van fer un m’agrada a
l’Instagram i la valoració de professionals de l’àrea de cultura, educació i comunicació.

 Els premiats van ser els següents:

 -En modalitat d’escriptura, Sofia M. Alonso Pruteanu (1r ESO, Sagrat Cor); Nailah Ahmed (2n
ESO, INS Mediterrània); Paula Díaz Alonso (3r d’ESO, Sagrat Cor); Lucía Canal Dueñas (4t
ESO, INS Andreu Nin); Jan Rossell (1r BAT, INS Baix Penedès), i Irene Fernández (2n BAT,
Sagrat Cor).

 -En modalitat de còmic, Júlia Cuen Trayner (1r ESO, INS Mediterrània); Hoda Zafzafi El Araj (4t
ESO, INS Andreu Nin), i Lucía Fernández Pérez (1r BAT, INS Baix Penedès).

 -En modalitat de poesia visual, Irene Llobet Escolà (1r ESO, Sagrat Cor); Aleix García Ramírez
(4t ESO, INS Andreu Nin); Yaritza Castillo (1r BAT, INS Andreu Nin), i Berta Izquierdo Cabau (2n
BAT, Sagrat Cor).

 -I en modalitat de vídeo, Salvador Rodríguez Morales (4t ESO, Sagrat Cor), i Aniol Vidal Ferré
(1r BAT, INS Baix Penedès).

 Els 15 essencials van rebre un xec de 50 euros per gastar a les botigues adherides al CIT
Comerç del Vendrell i les seves obres es podran veure en una exposició a la Sala Portal del
Pardo dins del projecte Essencials (...). A més, un dels premiats de cada modalitat també es va
emportar una bicicleta proporcionada pel CIT Comerç del Vendrell.

https://www.eixdiari.cat/societat/doc/100451/15-alumnes-deso-i-de-batxillerat-son-premiats-en-el-concurs-de-microrelats-tu-ets-essencial-del-vend.html
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El curs que ve, la xarxa d’escoles bressol
municipal ampliarà la diversificació horària |
Gràcia
S'afegeixen al servei l'EBM Xiroi, al districte de Les Corts, i l’EBM Petit Príncep, al districte de
Sant Martí.

L’EBM Xiroi, al districte de Les Corts, i l’EBM Petit Príncep, al districte de Sant Martí
oferiran durant el curs 2022-2023 el servei amb diversificació horària, és a dir, en horari de
només de matí o només de tarda, a més de l’horari complet.

Aquestes dues escoles bressol s’afegeixen a les que han ofert diversificació horària aquest curs:
Caspolino, al districte de Gràcia, i Germanetes, al districte de l’Eixample. Cadascun d’aquests
centres ofereix dos grups mixtos amb l’horari reduït a banda de cinc grups amb horari sencer.

La diversificació horària permet en els centres que l’ofereixen, matricular infants o bé en horari
reduït, només de matí (de 9 h a 13 h) o només de tarda (de 15 h a 19 h), o bé en l’horari complet
de 8 h a 17 h (que inclou el servei d’acollida matinal).

Calendari per a la preinscripció i la matrícula

El procés de preinscripció per al curs 2022-2023 a les escoles bressol ja està en marxa. Fins al
4 de maig, les 103 escoles bressol de la xarxa municipal realitzen jornades de portes obertes.
Les visites combinaran l’opció presencial, que es podrà fer amb cita prèvia, i la telemàtica.

A més a més, s’ha establert el següent calendari per al desenvolupament de tot el procés de
preinscripció i matrícula del curs 2022-23, que és vigent tant per a les escoles bressol
municipals com per a les llars d’infants públiques de la Generalitat de Catalunya:

Publicació de l’oferta de places: 4 de maig
Període de presentació de sol·licituds: del 5 al 18 de maig, tots dos inclosos.
El 26 de maig es publicarà la llista de sol·licituds de preinscripció al centre, amb la
puntuació provisional
Del 27 de maig al 2 de juny s’obre un termini per presentar reclamacions
El 3 de juny es farà el sorteig del número de desempat
El 7 de juny es publicarà la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació
definitiva
El 15 de juny es publicarà la llista d’infants admesos i, si escau, la llista d’espera
El període de matrícula serà del 16 al 22 de juny, tots dos inclosos

La preinscripció per al curs 2022-23 es farà de manera telemàtica, a través de l’enllaç de
preinscripció del web de l’Ajuntament de Barcelona. Només es podrà fer de manera presencial
en cas de situacions excepcionals i s’haurà de fer al centre demanat en  primera opció i amb cita
prèvia.

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/el-curs-que-ve-la-xarxa-descoles-bressol-municipal-ampliara-la-diversificacio-horaria_1167176
http://www.barcelona.cat/escolesbressol/preinscripcio
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Projecte 'Ciència en colors'
Fa poc més de sis anys l’Assemblea General de les Nacions Unides va decidir que cada 11 de
febrer se celebraria el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. L’objectiu era fer front
al desafiament d’aconseguir l’accés i la participació plena i equitativa a la ciència de les dones i
les nenes. Aquesta reivindicació ha permès conscienciar-nos, entre altres coses, sobre la
importància que les nenes tinguin referents femenins a les professions STEAM –respon a les
sigles en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques–. “Ara tenim present el
biaix de gènere a la ciència i es treballa en aquesta línia, per això és tan interessant el projecte
Ciència en colors, perquè també parla d’altres biaixos que sovint estan més al marge com
l’ètnia, la religió i la classe social, i també tenen conseqüències importants. La ciència és molt
diversa encara que, malauradament, no sempre s’evidencia aquesta diversitat ni la seva
transcendència”, assegura Maria Vergés, professora de biologia i geologia a l’Institut Lluís Vives.
Amb l’alumnat de 4t d’ESO estan a punt de participar en el projecte Ciència en colors, impulsat
pel sincrotró ALBA amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi)
i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT). Es tracta d’una acció
educativa adreçada a l’alumnat de secundària, tant per a centres públics com privats i concertats
de Barcelona, que es du a terme entre els mesos de març i maig. 

La perspectiva social

Des del sincrotró ALBA ja havien fet activitats de divulgació per promoure vocacions
científiques, oferint als estudiants l’accés a la realitat d’una institució científica. És una
instal·lació cientificotècnica única a Espanya, un complex d'acceleradors d'electrons que
produeix llum de sincrotró per visualitzar i analitzar la matèria a nivell atòmic i molecular. Ana
Belén Martínez, responsable de comunicació i divulgació del centre, explica que aquest
plantejament funcionava només per a l’alumnat que ja s’interessava per la ciència: “Però volíem
aconseguir un impacte a tota la classe, independentment dels seus interessos. Hem aprofitat
que al sincrotró fem una recerca aplicada, que té un impacte directe en la societat, per portar la
ciència a les aules no des d’un punt de vista científic i tecnològic, sinó amb una perspectiva més
social, que ens permet arribar a tothom”. Des del sincrotró ALBA defensen que encara que no
ens vulguem dedicar a la ciència, és important saber com funciona i què s’hi fa, perquè ens
afecta directament a tots. Entenen que encara és necessari pensar en la perspectiva de gènere,
que les noies puguin triar lliurement el que més els interessi, i per això segueixen mantenint
aquest missatge: “I a més els traslladem la idea que per fer bona ciència cal que hi hagi
diversitat. Diversitat de gènere, classe social, orientació sexual, religió… Com més diversa sigui
la gent que fa ciència, més diversa serà la ciència que es fa”, recorda Martínez. Aquest és
l’objectiu principal del projecte: sensibilitzar l’alumnat sobre la importància de tenir una
comunitat científica diversa.

L’activitat Ciència en colors inclou dos tallers presencials al centre educatiu, dinamitzats per
personal del sincrotró ALBA i una educadora de la cooperativa Eduxarxa, experta en temes
educatius, que donen a conèixer la diversitat de perfils i tasques necessàries per fer funcionar
una instal·lació científica com el sincrotró. L’alumnat que hi participa acaba creant un vídeo
manifest que es difon a la pàgina web del projecte. El propòsit és que puguin expressar l'opinió
sobre el que han après als tallers, dient-hi el que creuen que cal canviar i millorar a la comunitat

https://criatures.ara.cat/escola/projecte-ciencia-colors_130_4344546.html
https://www.sincrotroalba.cat/ca/divulgacio/ciencia-en-colors
https://eduxarxa.coop/


científica i a la societat en general. 

La diversitat enriqueix

Quan Laia Perelló, professora de tecnologia de l’Institut Tres Fonts i extreballadora del sincrotró
ALBA, va veure l’oferta educativa, li va cridar l’atenció. “Vaig entrar a treballar-hi als inicis del
sincrotró, amb la promoció d'enginyers del 2006, per fer-nos càrrec del disseny de la maquinària.
Llavors era un sector en què ben excepcionalment treballàvem dones, la diversitat no estava
gens clara. Per sort ha evolucionat. Ara hi ha un company que és transgènere i continua
treballant a l’empresa”, diu la professora. Per això una activitat vinculada a l’enfocament de la
diversitat al món científic li sembla tan necessària: “Aporta seguretat sobretot a les noies a qui
encara ara els fan por els tabús que hi ha”. Reconeix que no tenia gaire clar com seria el taller:
“Em va agradar molt que inclouen tothom al món de la ciència de forma natural, i això permet als
nois i noies veure que pots dedicar-t’hi encara que siguis dona o d’una altra cultura”. Abans de
fer el segon taller, explica que la sensació del primer va ser bona: “Els treballadors del sincrotró
ALBA van explicar-nos la feina i anècdotes, als nanos els va encantar, estaven participatius i els
van fer moltes preguntes”. La professora Maria Vergés, que està a punt de fer el primer taller amb
els seus alumnes, està convençuda que serà enriquidor com passa amb les activitats que
trenquen les dinàmiques habituals, perquè els permeten veure coses diferents i són
motivadores: “Els he ofert quatre pinzellades del projecte i estan entusiasmats”.

Portada
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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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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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La torxa olímpica crema a Reus en la
inauguració de la 40a Olimpíada Escolar
La ciutat de Reus va veure com la torxa olímpica recorria els seus carrers. Amb sortida a
l'Ajuntament, el foc va arribar al Pavelló Olímpic Municipal on, amb l'encesa del peveter i la
hissada de la bandera, es va inaugurar la 40a edició de l'Olimpíada Escolar. Aquesta competició
juvenil torna a la presencialitat enguany, després de dos anys d'absència a causa de la
pandèmia. El regidor de Desenvolupament Urbà i Via Pública, Hipòlit Monseny, va ser
l'encarregat de prendre la torxa des de l'Ajuntament i la flama va arribar al Pavelló Olímpic, on es
va poder gaudir del pregó de l'Olimpíada, tres exhibicions de ball i el lliurament de diplomes a
les escoles.

La 40a Olimpíada Escolar va donar el tret inicial, però les competicions esportives i culturals es
donaran del 2 al 27 de maig en diferents seus a la capital del Baix Camp. En l'edició d'enguany
participaran un total de 45 escoles del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En total, uns
1.810 alumnes participaran en l'Olimpíada esportiva i 428 formaran part de la nova Olimpíada
Cultural. L'edició d'enguany torna a la presencialitat després de dues edicions marcades per la
pandèmia, una es va veure des del confinament i l'altra es va adaptar a la situació i es va fer de
manera virtual. 

L'Olimpíada Escolar 2022 desplegarà un total de 13 modalitats esportives: hoquei 3,
minibàsquet, futbol 7, bitlles catalanes, futbol sala, atletisme, gimnàstica rítmica, escacs, natació,
bàdminton, tennis taula i les novetats d'enguany amb ritmes i balls, que coincidirà amb l'acte de
cloenda, i pàdel. La competició està reservada a les categories benjamí i aleví. La principal
novetat d'aquesta edició, a part dels nous esports que s'han incorporat és consolidar l'Olimpíada
Cultural, després de la bona acollida de l'any passat, i que enguany s'ha ofert a participar els
alumnes de 5è. La cerimònia inaugural va comptar amb l'encesa del peveter i la hissada de la
bandera i també amb els parlaments institucionals de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer; el
president del Consell Esportiu del Baix Camp, Ernest Aymamí; la representant territorial de
l'Esport de la Generalitat, Carmina Blay; el regidor d'Esports, Josep Cuerba, i el regidor
d'Educació, Daniel Recasens.

https://www.diarimes.com/noticies/esports/2022/04/26/la_torxa_olimpica_crema_reus_inauguracio_40a_olimpiada_escolar_121459_1094.html
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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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