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

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

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

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

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

la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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Dos casos de violència infantil cada dia a
Catalunya
843 casos de violència infantil en un any

Tipologia dels casos registrats entre l’abril del 2021 i l’abril del 2022 a les escoles de Catalunya

"La xifra dels 843 casos impacta i crida molt l'atenció, però evidenciar aquestes violències ha de
servir per combatre-les. És una xifra elevada, però no és res més que la realitat", explica Rut
Ribas, directora general d'Alumnat. Ribas diu que les violències infantils "sempre han existit", i
que la diferència és que ara s'hi posa xifres: "Durant molts anys la gestió era silenciar-les, però
la reflexió que fem és que els centres educatius no han de tenir por a afrontar la violència de
cara i demanar assessorament i ajuda, perquè només així es poden reparar els danys causats a
la víctima i treballar amb els agressors perquè no ho tornin a fer".

La majoria de denúncies que han arribat a la USAV han tingut lloc dins l'entorn escolar (59%) i
destaquen majoritàriament els casos de bullying: s'han abordat 305 casos d'assetjament
escolar, que representen més d'un terç de les denúncies en total. De fet, anteriors estudis han
calculat que un de cada quatre alumnes de primària ha patit bullying, segons un informe de la
Fundació Barça, i que un 28% han exercit assetjament físic i psicològic contra algun company
de classe, segons un estudi d’Amalgama 7 i Fundació Portal. Els altres tipus de violència que
també destaquen són el maltractament infantil i adolescent (225 casos, el 27% del total) i la
violència masclista (200 casos, el 24%), i en menys quantitat la violència exercida cap a un
mateix o cap als altres a causa d'un trastorn mental (70 casos, el 8%) o la violència derivada, per
exemple, de robatoris (5%). Les dades recollides demostren que hi ha un cert biaix de gènere: el
62% de les víctimes són nenes i el 32% són nens.

El departament va engegar la USAV després de la pandèmia, i quan només feia un mes que la
unitat funcionava ja s'havien rebut 70 casos , segons va publicar l'ARA. "Ens van entrar molts
casos de cop, molts dels quals de centres on ja s'havien fet projectes en contra de l'assetjament
que estaven esperant que es creés aquesta unitat", explica Ribas. De fet, això no significa que el
confinament hagi condicionat la detecció d'aquests casos: "Així com la covid ha afectat de
manera molt evident el benestar emocional dels alumnes, no podem detectar si ha afectat
l'assetjament escolar i les violències infantils", diu Ribas.

Mossos i DGAIA, a la meitat dels casos

En funció del cas, s'activen els protocols elaborats pel departament per erradicar l'assetjament,
el ciberassetjament, les conductes d'odi i discriminació o l'assetjament a persones LGTBI, entre
altres, per millorar la convivència als centres. Els 843 casos atesos durant aquest any han
obligat a activar el protocol d'assetjament en 191 ocasions (23%) i el de maltractament en 205
(25%) i, en xifres menors, el de violència masclista 93 vegades (11%), el d'autolesions 28 cops
(3%) i el de conflicte greu, 20 (2%).

Activar aquests protocols també ha posat en alerta altres organismes: el 20,5% dels casos s'han
portat als Mossos d'Esquadra i/o a la Fiscalia, i un 24% també s'han comunicat a la direcció
general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Segons el departament, el 44% dels

https://www.ara.cat/societat/educacio/casos-d-assetjament-escolar-dia-catalunya_130_4353122.html
https://www.ara.cat/societat/educacio-rep-70-denuncies-violencia-menors-mes_1_3961716.html


casos s'han resolt, el 55% estan en seguiment i l'1% estan tot just a l'inici del cas. "Diem que el
cas està resolt quan els tècnics en igualtat o els psicòlegs de la USAV han pogut assessorar i
acompanyar les víctimes i el seu entorn escolar i familiar i també treballar amb els assetjadors",
afirma Ribas, que explica que aquest procés s'allarga durant setmanes o mesos, en funció de la
gravetat del cas.

Els primers casos es van rebre tots a través dels centres educatius, i a la conselleria esperaven
que n'afloressin molts més quan es posés en marxa la web i l'aplicació mòbil gratuïta (UsApps),
perquè això permetria a les víctimes denunciar directament els casos. Però, segons les dades
difoses pel departament, dels casos rebuts a través de l'apli un 92% són comunicats per la
família o l'entorn i només en el 8% ho comunica la mateixa víctima.
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La Generalitat al·lega al TSJC que ja està
legislant per complir el 25% de castellà
La Generalitat ha presentat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
al·legacions a la demanda d'execució forçosa de la sentència del 25% de castellà a l'escola per
part de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB). La Generalitat al·lega que ja està tramitant
iniciatives legislatives per "garantir normativament la utilització de les dues llengües oficials" i, a
més, l'AEB no està legitimada per promoure l'execució forçosa de la sentència perquè no té la
condició de persona afectada i tampoc ha acreditat que representi a alumnes o pares afectats
directament, recull l'ACN. A més, l'entitat no va comparèixer abans en el procediment, tot i que
va tenir l'ocasió de fer-ho, recorda la Generalitat.

D'altra banda, l'escrit de la Generalitat afegeix que "està duent a terme les actuacions
necessàries per regular normativament els usos lingüístics", tot recordant que el Govern té un
"ampli marge de discrecionalitat". Així, recorda que la sentència obliga la Generalitat a adoptar
les mesures necessàries per fer-la complir, sense especificar les mesures concretes. La
sentència tampoc concreta si ha de ser el Departament d'Educació, el Govern sencer o el
Parlament qui les ha de dur a terme, tot i que l'AEB cita el conseller d'Educació, Josep
González-Cambray, i els directors dels centres com a responsables dels projectes lingüístics.
Per això, els advocats de la Generalitat consideren plenament lícit que sigui el Parlament qui
prengui la iniciativa i reformi la Llei de Política Lingüística, com ara mateix ho estan
negociant ERC, JxCat, PSC i els comuns.

Marge de maniobra

A més, el Govern diu que prepara un projecte de decret que regularà el règim lingüístic del
sistema educatiu que podria habilitar els centres a tenir cert marge de maniobra en els seus
projectes lingüístics. Les dues iniciatives legislatives ja van ser comunicades per la Generalitat
al TSJC el 25 de març passat, quan expirava el termini per fer-ho. La Generalitat també recorda
que ha encarregat una enquesta per conèixer a fons els usos lingüístics als centres educatius.
En aquest sentit, la Generalitat creu que no és lícit que l'AEB asseguri que no s'està fent res per
complir la sentència, quan hi ha diverses iniciatives engegades. Així doncs, diu que si l'AEB no
hi està d'acord, podrà interposar un nou recurs contenciós-administratiu contra la nova
normativa. D'aquesta manera, la Generalitat descarta dictar una circular a tots els centres
perquè compleixin la sentència, ja que això s'ha de fer a través d'una normativa superior i no a
dos mesos d'acabar el curs.

https://www.elnacional.cat/ca/politica/generalitat-allega-tsjc-legislant-complir-25-castella_748452_102.html
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La Generalitat trata de evitar que el TSJC
responsabilice al consejero Gonzàlez-
Cambray por la sentencia del 25%
Barcelona Actualizado:27/04/2022 20:03h
Guardar

La Generalitat de Cataluña trata de evitar que la Justicia actúe contra el consejero de
Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ante una posible penalización por no cumplir con la
sentencia que obliga a la administración de enseñanza a aplicar el 25% de las asignaturas en
español en todos los centros la comunidad. Así se desprende de las alegaciones presentadas
por los abogados de la Generalitat en la respuesta a la petición de ejecución forzosa de la
sentencia a petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)

Según figura en el texto de las alegaciones, consultado por ABC, la Generalitat señala a la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la misma que
dictó la sentencia en 2020 y ahora tramita las peticiones de ejecución, que la responsabilidad de
llevar a cabo las medidas necesarias para que en todo el sistema educativo se aplique el
bilingüismo no es del consejero de Educación ni de su departamento.

Una posición que choca con el acuse de recibo de febrero de este año, cuando la
Consejería comunicó al TSJC que era este departamento «el órgano responsable del
cumplimiento de la citada sentencia».

Los letrados de la administración autonómica defienden que cuando el TSJC se refiere,
en la sentencia de diciembre de 2020 y ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre
de 2021, a la Generalitat y que esta administración debe aplicar las medidas necesarias
para cumplir la decisión judicial del 25% no se refiere a la Consejería de Educación y, ni
tan solo, al Govern catalán, pues el concepto de Generalitat incluye también al Parlamento
de Cataluña. Algo poco habitual para una ejecución de sentencia en un proceso
contencioso-administrativo, pues estos procesos no son los que se tramitan para una
decisión parlamentaria.

Con esta estratagema de defensa, Gonzàlez-Cambray y el Govern intentan evitar que el
TSJC pueda actuar contra ellos y alegan, por un lado, que el Parlamento autonómico ha
iniciado el trámite para cambiar la Ley de Política Lingüística, iniciativa congelada por la
Mesa, y por otro, que el Govern tiene previsto aprobar un decreto que desarrolle el
régimen lingüístico del sistema educativo. Medidas, en cualquier caso, que no pueden
contradecir la aplicación del bilingüismo, al menos en una proporción del 25% para cada
lengua oficial, según la doctrina del Tribunal Constitucional.

Además, en las alegaciones, la Generalitat defiende que la AEB no está legitimada para
actuar en el proceso de la ejecución de la sentencia del 25%, al indicar que no ha formado
parte del proceso judicial, iniciado por el Ministerio de Educación; y que, en todo caso, la
AEB no puede determinar las medidas que debe adoptar la administración, en este caso
concreto, una instrucción del departamento de Educación o una circular del consejero
Gonzàlez-Cambray, como propone, a modo de sugerencia, la entidad que preside Ana

https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-generalitat-trata-evitar-tsjc-responsabilice-consejero-gonzalez-cambray-sentencia-25-por-ciento-202204271959_noticia.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-gonzalez-cambray-insinua-no-cumplira-obligacion-aplicar-25-por-ciento-espanol-aulas-202201261201_noticia.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-defiende-ante-tsjc-legitimidad-para-pedir-ejecucion-fallo-25-por-ciento-parte-afectada-202203301800_noticia.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-nuevo-varapalo-judicial-generalitat-menos-25--por-ciento-clases-deben-castellano-202012171154_noticia.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-govern-dice-tsjc-consejeria-educacion-responsable-cumplir-25-por-ciento-castellano-202202081125_noticia.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-importante-sentencia-tsjc-establece-25--por-ciento-espanol-todo-sistema-escolar-catalan-202012171751_noticia.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-tsjc-determina-esta-legitimada-para-impugnar-selectividad-y-abre-puerta-ejecucion-forzosa-25-por-ciento-202204061301_noticia.html


Losada.

Estas son las primeras alegaciones (hay cuatro peticiones) que la Generalitat presenta
ante el TSJC en el caso de la ejecución de la sentencia que debe reformar todo el sistema
lingüístico en las escuelas de Cataluña, para que la Consejería de Educación aparque la
inmersión lingüística exclusivamente en catalán, modelo declarado ilegal en su aplicación,
y ponga en marcha el modelo de conjunción o bilingüismo, en el que las lenguas oficiales
comparten espacio en las aulas, cuya proporción, sin quedar reducidas a menos del 25%,
deben determinar la Generalitat y los propios centros escolares.

Ver los comentarios

https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-confirmada-cuarta-peticion-ejecucion-forzosa-sentencia-25-por-ciento-espanol-tras-inaccion-gobierno-202204121355_noticia.html
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Lluís Permanyer

E l palau de les Mis-
sionsvaserundels
molts quecomple-
taven l’ampli ven-
tall d’edificis que

van poblar Montjuïc durant
l’Exposició Internacional del
1929.
Va ser inaugurat el 29 de

juny. Estava destinat a con-
centrarlahistòricatascaevan-
gelitzadora d’abast mundial
de les comunitats religioses
catòliques.
Persolemnitzarambpompa

i també signe popular aquell
acte, va irrompre en escena
una vistosa processó comen-
çada a l’embocadura del car-
rer Tarragona. Al llarg del re-
corregut fins al palau Nacio-
nal s’hi amuntegava una
gentada enorme.
Obria la comitivauna secció

muntada de la guàrdia muni-
cipal, seguida per una sèrie de
vehicles amb nens d’escoles
religioses que duien vistosos
vestits típicsorientals, asiàtics
i americans. A continuació,
dos nens amb abillament àrab
muntats en camells. Seguia la

banda demúsica de laCasa de
Caritat i una llarga fila de cot-
xes engalanats imésnensamb
vestits folklòrics. Tancava la
comitiva una espectacular
carrossa tiradapervuitcavalls
guarnits portadora de les relí-
quies de sants missioners en
mans de nenes vestides d’àn-
gels.
Les autoritats esperaven la

seva arribada a la terrassa del
palau Nacional; les presidia
l’infant Don Fernando. I es
van afegir a la processó, camí
delpalau, acabatd’aixecarcap
al palauetAlbéniz.
Havia estat projectat per

l’arquitecte Antoni Darder,
autor també dels palaus Espa-
nya, Art Modern i del pavelló

Tabacsde lesFilipines.
El dedicat a lesMissions era

el menys encertat. Enviava
unahoritzontalitatmolt anco-
rada. La planta evocava una
lleu inspiració romànica,
mentre que la visible cúpula
octogonal era de línia renai-
xentista.
Totsels instituts i congrega-

cions tenien un lloc assignat;
elsmés atractius eren els de la
Xina, el Japó i Indoxina.
Quanvaser imposadaladic-

tadura franquista, va ser im-
provisat com a presó. El 1953
vapassaraseruncentred’aco-
lliment i distribució d’indi-
gents. El 1962 va servir de re-
fugi temporaldedamnificatsa
les inundacions del Vallès. Fi-
nalment, va rebre els barra-
quistes expulsats del Somor-
rostro. Enun lamentable estat
d’abandonament, era clar que
havia de ser condemnat a la
demolició; en efecte, va ser es-
combratperdeixarpasalsele-
gants jardins JoanMaragall.c

Elpalaude lesMissions
vapatirun final llarg ipatètic

L’ÀLBUM

Va ser construït per a l’Exposició Internacional del 1929

Va ser presó,
refugi d’indigents,
centre d’acolliment
de damnificats
i barraquistes

DE VIENA A BARRA & ART
He sentit alleujament en
veure que ha reobert les
portes el que va ser el local
del Viena de la Rambla,
que enriquia un costat del
teatre Poliorama.
Després de dos anys de
tancament, s’acaba d’inau-
gurar fa uns dies Barra &
Art. Per fortuna manté el
mateix estil, en comptes
d’haver estat envaït, com
passa en tantes altres oca-

sions, per una botiga inde-
sitjada. Quan el Viena hi va
instal·lar l’any 1989 el seu
petit restaurant va ser
respectuós amb el patri-
moni llegat per l’establi-
ment anterior, l’original i
delicat colmadoMumbrú.
Va adaptar el conjunt a les
seves exigències comerci-
als amb sensibilitat i res-
pecte exquisits. Recordo
aquell pianista que afinava
l’ambient íntim i acollidor.

El Viena va tancar el nego-
ci per falta de rendibilitat,
instal·lat com estava en un
espai tan reduït. El nou
comerç, dedicat a les tapes
i la cocteleria, manté l’em-
bolcall general que s’hi
havia creat el 1886, com
per exemple les evocado-
res pintures del sostre.
És una bona notícia en
aquests temps en què
s’opta per arrasar
l’ahir.

Q UA D E R N B A R C E LO N Í

DESCONEGUT/ IMATGE CEDIDA PER L’ARXIU
FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

L’AMPOLLA ElConsorcid’Ai-
güesdeTarragona(CAT), l’ens
quegestionaelminitransvasa-
mentde l’EbreaTarragona,ha
aprovatenassembleageneral
lapujada“temporal”de la
tarifade l’aiguapercompensar
l’encarimentde l’electricitat.El
dèficitquevaprovocarel2021
lapujadade la llumvaascendir

La pujada de la llum
encareix l’aigua del
minitransvasament

a3,9milions.Nomésaquest
primer trimestre, eldèficitha
estatde600.000euros.ElCAT
encaranohaquantificat la
pujadade les tarifesquepa-
guenels71 municipis i 25 in-
dústriesconnectatsa l’aiguade
l’Ebre.Enelcasdelsajunta-
ments, ésprevisiblequeho
repercuteixina la facturaque
pagacada família.ElCATfarà
duesplantes fotovoltaiquesper
cobrirun10%del seuconsum
elèctric, imprescindibleper
bombar l’aigua. /E.Giralt

MATARÓ Diversospoliciesde
Mataróvanseragreditsahir
perunamultituddepersones
albarrideRocafonda,quan
intentaven identificarun indi-
vidu,delinqüenthabitual, que
haviaestacionatendoble fila.
Desprésde l’enfrontament
ambelconductor, aquestva
arengar la sevacomunitat ihi

Agressió a policies
de Mataró en un
tumult de carrer

vacomençarahaver llança-
ments (ampolles,plats, bosses
d’escombraries, taronges,un
casc, trossosdecarn...) contra
els agents, fins i totdesdels
balcons, i vanhaverderetroce-
dir idemanarreforços.Els
aldarullsvandurar tota lanit i
vanacabarambdiversosconte-
nidors iuna furgonetacremats.
L’alcaldedeMataró,David
Bote, vaassegurarquea la
ciutatnohi tenencabudacom-
portamentsviolents “vinguin
d’onvinguin”./FedeCedó

BARCELONA Un total de
17 patis d’escoles públiques
de Barcelona s’afegiran al
programa municipal per fer
aquests espais més inclusius,
amb zones enjardinades,
horts urbans i jocs diversos.
La iniciativa disposarà d’un
pressupost de 3,5 milions
d’euros per a aquest curs i es
faran les obres de reforma a
l’estiu coincidint amb les
vacances escolars. En aquest
procés hi participen en un
treball previ els alumnes,
professors i famílies dels
estudiants per redefinir els
futurs usos d’aquestes zones

La transformació
de patis incorpora
17 escoles més

d’esbarjo. Amb el nou dis-
seny, l’espai verd vol guanyar
terreny al ciment i pretén
fomentar altres jocs en què
el futbol no sigui l’únic pro-
tagonista. “Ens agrada que
els nens i les nenes facin
esport, ningú no vol treure
activitat esportiva dels patis,
però han de ser un espai més
plural”, va assegurar ahir
Ada Colau, l’alcaldessa de
Barcelona.
El programa, anomenat
Transformem els patis,
es va iniciar el curs 2020-
2021 i es va intervenir en
12 centres. La voluntat muni-
cipal consisteix a estendre
aquesta iniciativa a més
escoles amb la incorporació
d’una quinzena cada
any. / Jesús Sancho

Elpatide l’escolaConcepcióde l’Eixamplees transformarà
XAVIER CERVERA
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A lo largo de su vida académica, 
los niños se pasan más de 3.000 
horas en los patios de las escue-
las, según cálculos del Ajunta-
ment de Barcelona, que ante es-
ta realidad ha decidido sacarles 
más partido: hacerlos más ver-
des y con usos más diversos, pa-
ra que puedan acoger una ma-
yor cantidad de actividades, 
tanto lúdicas como educativas. 
El consistorio lo realiza a través 
del programa Transformem els 
patis, que se puso en marcha en 
2020 y con el que ya se han re-

inventado los de 23 centros 
educativos. Este año, anunció 
ayer la alcaldesa, Ada Colau, 
se sumarán 17 más, con lo que 
se llegará a los 40.  

Las obras se llevarán a cabo en 
verano, cuando cierran las es-
cuelas por vacaciones, después 
de que haya participado en el 
diseño de los proyectos toda la 
comunidad educativa: docen-
tes, alumnos y sus familias. 
Tras los trabajos, que costarán 
3,5 millones de euros, los patios 
se abrirán en horas no lectivas 
para que los vecinos también 
puedan disfrutar de ellos. 

Colau señaló que con esta 
iniciativa se pretende que las 
escuelas públicas sean «equi-
pamientos de primer nivel», 
porque «con demasiada fre-
cuencia han estado infradota-

das». «Queremos una ciudad 
donde nuestros niños sean los 
protagonistas», dijo, y en es-
te sentido, denunció que «du-
rante años se ha hecho una 
política adultocéntrica» que 
no ha tenido en cuenta que los 
menores «son ciudadanos de 
pleno derecho». 

La alcaldesa hizo estas decla-
raciones en la escuela de la Con-
cepció del Eixample, una de las 
17 que verán sus patios transfor-
mados en 2022. Allí, docentes, 
alumnos de quinto de Primaria 
y familias contaron cómo par-
ticiparon en el proyecto.  

Gina, una niña, explicó que 
cada clase reunió sus deman-
das y luego se elaboró un «do-
cumento» que mandaron a los 
arquitectos. «Lo que se hará, 
está bastante adaptado a 
nuestra opinión. Quedará 
muy chulo», dijo. Sin embar-
go, apuntó que pidieron «un 
rocódromo» que no será po-
sible instalar.   

Para transformar los patios, 
están previstas actuaciones co-
mo incorporar elementos de 
juego, plantar árboles y vegeta-
ción, generar sombra y ampliar 
los espacios de pavimento blan-
do para ganar suelo permeable. 
El Ajuntament y el Institut d’ 
Infància i Adolescència han ela-
borado una guía con los princi-
pales criterios a seguir para di-
señarlos.  

Ester Segarra, de la asocia-
ción de familias de alumnos 
(AFA) de la Concepció y ma-
dre de dos de ellos, explicó 
que, tras las obras, el patio del 
colegio, ahora de suelo de ce-
mento, contará con zonas de 
tierra para plantar vegetación 
y «pequeños huertos», así co-
mo un ágora de madera y un 
arenal central. También con-
tó que han evitado diseñar un 
patio dirigido solo al depor-
te, porque consideran que «ju-
gar no tiene que estar limita-
do a la práctica deportiva». 

El regidor de Educació, Pau 
Gonzàlez, afirmó que se preten-
de llegar progresivamente a 
más patios de centros de la ciu-
dad –hay 179 escuelas públi-
cas de Primaria, según el Con-
sorci d’Educació de Barcelo-
na, que ejecuta el plan 
municipal–. «La idea es que el 
programa se convierta en siste-
mático», dijo. �

Una mujer y su bebé de un 
año fueron desahuciados ayer 
en el barrio de Sant Antoni 
de una vivienda propiedad del 
Arzobispado de Barcelona. La 
vivienda era anteriormente 
un narcopiso y fue entonces 

cuando se interpuso la de-
manda judicial. Sin embar-
go, en marzo de 2021, los ante-
riores ocupantes de este pi-
so, en el que montaban fiestas 
y se consumía droga, se fue-
ron por la presión vecinal y 

Shardonelis entró a vivir en 
esta vivienda siendo víctima 
de una estafa, ya que una mu-
jer le ofreció vivir en él un año 
por 3.200 euros. 

Cuando, hace unos meses, 
Shardonelis supo del desahu-
cio, pidió ayuda a Servicios So-
ciales, que le ofrecieron una 
pensión. Ella, sin embargo, 
la rechazó porque en este alo-
jamiento solo la dejaban salir 

entre las 9 y las 17 horas y ella 
trabaja hasta más tarde.  

Aunque ella pedía más tiem-
po para encontrar otro piso, el 
Arzobispado alega queno pue-
den hacer nada y quieren re-
cuperar la vivienda para dedi-
carla a las necesidades de la 
Iglesia. «Me está echando la 
Iglesia y yo creo que el pueblo 
de Dios no echa a la gente de 
su casa», dijo la afectada. � R.B.

Desahucian a una madre y su 
bebé de un piso de la Iglesia

LAS OBRAS se harán 
durante el verano y 
supondrán una 
inversión de 3,5 
millones de euros 

CON ESTOS patios, ya 
sumarán 40 los 
transformados desde 
2020 en el marco de un 
programa municipal

#Educación

17 patios escolares 
ganarán verde y 
más usos en 2022

EL APUNTE 

Los 17 centros 

Las 17 escuelas que se su-
man a la iniciativa son Cas-
tella, Tibidabo, Mercè Ro-
doreda, Rubén Darío, Mas 
Casanovas, Enric Grana-
dos, Aldana, Gayarre, Con-
cepció, Mossèn Jacint 
Verdaguer, CEE Sant Joan 
de la Creu, Elisenda de 
Montcada, Molí de Fines-
trelles, Turó Blau, el Sagrer, 
Farigola del Clot y Mirades.

El cemento dejará de predominar en la escuela de la Concepció. MIQUEL TAVERNA

20’’ 

Un 57% de barceloneses 
soportan niveles  
de ruido excesivos 
El 57% de los ciudadanos de 
Barcelona están expuestos a 
niveles de ruido superiores a 
los que recomienda la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) y un 27% a niveles toda-
vía mayores, según datos pre-
sentados en el marco de la se-
gunda jornada del Congreso de 
la Acústica de Catalunya 
(Acusticat). El tráfico es el prin-
cipal causante del ruido. 

Lanzan objetos a la 
policía en el barrio de 
Rocafonda de Mataró 
El Ayuntamiento de Mataró y 
la Policía Local investigan los 
altercados que se produjeron 
el pasado martes por la noche 
en el barrio de Rocafonda, 
cuando un grupo de vecinos 

lanzaron objetos a unos agen-
tes que estaban deteniendo a 
un hombre que había cometi-
do una infracción de tráfico y 
que se encaró con los policías.  

Drones sobrevolarán 
las playas de Barcelona 
para estimar su aforo 
El Ayuntamiento de Barcelona 
incorporará el uso de drones 
en sus playas de cara al vera-
no para estimar su aforo, en 
el marco de una prueba pilo-
to para mejorar la gestión del 
espacio público. La voluntad es 
que la tecnología dron se con-
vierta en el principal medio de 
obtención de la información 
para ordenar el litoral.   

Voluntarios limpian la 
montaña del Carmel 
Una veintena de  vecinos del 
Carmel participaron ayer en 
una jornada para limpiar la 
montaña. Durante dos horas 
los participantes llenaron bol-
sas con todo tipos de desechos. 

La Justicia avala la reforma de la Via Laietana  
El Juzgado Contencioso Administrativo 14 de Barcelona ha recha-
zado suspender cautelarmente las obras de la Via Laietana, tum-
bando así el recurso presentado por  la Unió d’Eixos Comercials Tu-
rístics. El auto afirma que la entidad no alega que la transforma-
ción «pueda causarle perjuicios directos o indirectos». FOTO: ACN 

TMB incorporará, a partir del 
2 de mayo, agentes violeta en 
el metro para atender los ca-
sos de acoso sexual y de 
LGTBIfobia que puedan pro-
ducirse en el transporte públi-
co. De momento, estos agen-
tes estarán en las siete estacio-
nes de Santa Coloma de 
Gramenet, en una prueba pi-
loto de TMB junto al Ayunta-
miento de este municipio que 
se acabará extendiendo a toda 
al red de metro.  

Estos agentes serán el pri-
mer punto de ayuda a la víc-
tima en cualquier situación de 
acoso, abuso o violencia ma-
chista o LGTBIfóbica y se en-
cargarán de realizar el acom-

pañamiento y la derivación a 
la autoridad competente en 
cada caso. Además, también 
se instalarán puntos violeta 
cuando haya eventos masivos 
que comporten una gran 
afluencia de pasajeros. 

Esta medida se suma a otras 
como la instalación de cáma-
ras en trenes y estaciones y 
una mayor iluminación de las 
instalaciones. � J. CALDERÓN

TMB despliega 
agentes violeta 
en el metro 
contra el acoso 
y la LGTBIfobia

Punto violeta situado en la 

estación de Fondo. A.SEGURA / ACN
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Disset escoles se sumen a la transformació
dels seus patis | Educació
En el marc del programa “Transformem els patis”, les comunitats educatives de 17
escoles de Barcelona estan treballant per fer dels seus patis uns espais més verds,
coeducatius i oberts.

Les obres de millora dels patis d’aquestes 17 escoles tindran lloc durant l’estiu, quan els centres
educatius estan de vacances. Les actuacions, fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona, suposaran una inversió de més de 3,5 milions
d’euros.

Els centres participants d’aquest procés aquest curs són: l’Escola Castella, l’Escola Tibidabo,
l’Escola Mercè Rodoreda, l’Escola Rubén Darío, l’Escola Mas Casanovas, l’Escola Enric
Granados, l’Institut Escola Mirades, l’Escola Aldana, l’Escola Gayarre, l’Escola de la Concepció,
l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer, la CEE Sant Joan de la Creu, l’Escola Elisenda de
Montcada, l’Escola Molí de Finestrelles, l’Escola Turó Blau, l’Escola el Sagrer i l’Escola Farigola
del Clot.

Un procés col·lectiu

Alumnes, mestres i associacions de famílies estan participant en el procés de redisseny dels
nous patis. Per això, s’han definit una sèrie de criteris de base comuns a tots els centres, a partir
de l’opinió d’una vintena d’entitats i persones expertes en la matèria, des de la perspectiva
educativa, feminista, ambiental i del joc.

També se seguirà la guia Cocreació amb els infants i la comunitat educativa per la millora del
pati de l’escola, elaborada per l’Institut Infància i Adolescència. El dibuix final de la proposta,
però, el farà la comunitat educativa de cada centre.

L’objectiu és que els patis acabin afavorint relacions igualitàries entre infants, incorporin nous
elements de joc que ampliïn les possibilitats dels nens i nenes, fomentin el contacte amb la
natura i els elements naturals, i siguin accessibles. També és important que el nou disseny
garanteixi espais d’ombra, amb arbres o estructures que millorin el confort tèrmic al pati.

Els patis, part del projecte pedagògic

El programa “Transformem els patis” vol donar més rellevància a la vida als patis, sota la
premissa que els patis són espais molt valuosos de joc i aprenentatges, i partint de la idea que
el pati és escola, i que, per tant, ha de formar part del projecte pedagògic.

Per això és important que la comunitat educativa sigui protagonista de la reflexió i millores dels
espais, les experiències i els usos dels patis tant durant l’horari lectiu com a les tardes i els caps
de setmana.

Amb els 17 patis que aquest curs entren en el programa de transformació, l’estiu que ve ja seran
40 els centres educatius de la ciutat que hauran intervingut en els dissenys dels seus patis.

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/actualitat-i-recursos/noticias/disset-escoles-se-sumen-a-la-transformacio-dels-seus-patis-1167947
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/123195
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/123213
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Barcelona redissenya els patis de les seves
escoles

Alumnes, professors i famílies de 17 centres participen
en el projecte, que s’executarà a l’estiu

Els nous espais tindran més zones verdes, seran més
coeducatius i l’esport «no condicionarà» els jocs

Patis més verds, més diversos, més coeducatius i oberts al barri. Amb aquesta filosofia,
Barcelona avança en l’objectiu de redissenyar els patis de les escoles. Un total de 17 centres
participen en el programa ‘Transformem els patis’, pel qual alumnes, professors i famílies
s’han implicat en el procés de decidir com volen que sigui el pati. Amb aquests, seran ja 40 les
escoles de la ciutat que han modificat aquests espais vitals per als alumnes.

L’alcaldessa, Ada Colau, ha presentat aquest dimecres, des del pati de l’Escola de la
Concepció, una de les participants en el projecte, les novetats d’aquest programa.
Acompanyada del regidor d’Educació, Pau Gonzàlez, i del director de l’escola, Francesc Grau,
ha sigut testimoni de com alumnes de 5è de primària han explicat com han treballat en el
redisseny del pati. «Tots els alumnes hi hem fet aportacions. Vam recollir totes les idees en un
document i els l’enviem als arquitectes», ha explicat la Gina, una de les encarregades d’anar
prenent nota de les propostes dels estudiants. Propostes que demanaven, segons ha detallat el
seu company Marcel, «molts espais verds», «jocs» i una zona de sorra. «També van demanar
un rocòdrom i gronxadors, però no hi podia entrar tot. Però el que s’ha fet, està bastant adaptat a
la nostra opinió», ha afegit la Gina, amb molt de sentit comú. «Serà un canvi molt important i serà
millor per a tothom, des de P-3 fins a 6è de primària. Quedarà molt maco», ha afegit convençuda.

Colau ha posat èmfasi en el valor de la participació dels nens. «És un exemple de la ciutat que
volem. No volem adultocentrisme. Volem que els nens siguin protagonistes. Són ciutadans de
ple dret i tenen molt a dir per fer la ciutat més humana i més sostenible». Per a l’alcaldessa,
tenint en compte que els alumnes passen molt de temps de la seva vida escolar al pati, «és lògic
invertir perquè aquests espais siguin més plurals, més saludables i que permetin altres maneres
d’interaccionar, no només l’esportiva».

Per la seva part, el director de l’escola ha assegurat que després de les obres el nou pati «no
tindrà res a veure» amb l’antic. «Serà més jugable, més coeducatiu, més divers i amb més
possibilitats». I ha apuntat que aquest canvi físic obligarà el centre a introduir canvis
metodològics per aprofitar els nous espais.

Criteris comuns

La transformació del pati de la Concepció s’ha fet recollint les opinions de la comunitat
educativa, però també seguint uns criteris que hauran de ser comuns a tots els centres, i que
han definit l’ajuntament amb el Consorci i el recolzament de l’Institut Infància i Adolescència.
Uns criteris que vetllen perquè aquests espais tinguin una perspectiva educativa, lúdica,

https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20220427/barcelona-redissenya-patis-escoles-13572218


feminista i ambiental.

I ¿com seran els nous patis? En primer lloc, hauran d’afavorir relacions igualitàries amb la
diversitat de gènere, d’orígens culturals, de capacitats i d’edats, i fer possible una «gestió
positiva» dels conflictes.

Els nens s’hauran de corresponsabilitzar a l’hora de tenir-ne cura.

Així mateix, aquests espais hauran d’oferir diversitat d’activitats lúdiques, creatives i de joc a
l’aire lliure i compartit. Hauran de garantir el contacte dels nens amb la natura, el verd, la terra,
la sorra i l’aigua, per la qual cosa tindran el màxim nombre d’elements naturals.

Hauran de ser confortables, funcionals i accessibles. També hauran de tenir una distribució
d’espais equitativa i amb ambients diversos. Quant a la connexió amb el barri, aquests espais
hauran d’afavorir usos diversos per «fer comunitat» fora de l’horari escolar.

Un espai nou en el redisseny dels patis és l’àgora; una zona on els nens poden asseure’s,
parlar i fer activitats junts. «És un canvi que està tenint molt d’èxit en les escoles que l’han
incorporat. Afavoreix la comunicació», ha apuntat l’alcaldessa.

Partint d’aquests criteris, els patis hauran d’incloure materials naturals, fonts i jocs d’aigua.
També, prou arbres i vegetació per crear un espai natural, amb volum de verd. Així mateix,
aquest espai haurà de tenir indrets d’ombra. Els dissenys hauran de preveure espais de
paviment tou i alhora assegurar espais per a l’educació física i l’esport.

El condicionant del futbol

Precisament un dels aspectes que crida més l’atenció dels nous patis és la desaparició o
reducció del tradicional espai central destinat a la pràctica de futbol i bàsquet. En el cas de
la Concepció, aquest espai desapareix perquè el centre compta amb un altre pati dedicat,
aquest si, a la pràctica esportiva. «Mantenim l’esport, però no hipotequem espai. I no hi haurà un
espai en què només uns quants puguin participar», ha assenyalat Grau, que ha defensat que
aquesta idea va en línia amb «la mirada més inclusiva i més educativa que fa temps que
treballem a l’escola».

Li han donat la raó les famílies, que estaven «preocupades» pel domini del futbol a l’hora del
pati. «Ens preocupava perquè l’esport hipoteca l’espai i condiciona els nens que no hi
participen. Jugar no ha d’estar condicionat a l’esport. Jugar és una activitat oberta», ha
argumentat Ester Segarra, representant de l’AFA del centre. «Que l’espai no condicioni els jocs
és una premissa molt compartida per les famílies», ha assegurat. També Colau s’ha manifestat
en la mateixa línia: «Ens agrada que els nens facin esport. No volem eliminar-lo, però els patis
han de ser més plurals».

Així, tenint en compte els criteris generals i els desitjos puntuals de l’escola, el nou pati de la
Concepció tindrà vegetació, un hort urbà, una illa central de terra, una àgora de fusta i una part
de pista pavimentada per a jocs com ara la xarranca. «Nous elements que donaran l’oportunitat
de fer altres activitats», ha remarcat Segarra, mare de dos alumnes de l’escola.

40 patis renovats



El programa Transformem els patis, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i executat pel
Consorci d’Educació de Barcelona, aquest curs disposa d’un pressupost de 3,5 milions
d’euros. Durant el curs lectiu, els centres elaboren els seus dissenys. Serà a l’estiu, aprofitant
l’aturada escolar, quan es realitzaran les obres que convertiran aquests projectes en realitat.

Notícies relacionades

Les 17 escoles implicades aquest curs en la renovació dels patis són, a més de la Concepció,
la Castella, Tibidabo, Mercè Rodoreda, Rubén Darío, Mas Casanovas, Enric Granados, Mirades,
Aldana, Gayarre, Mossèn Jacint Verdaguer, Sant Joan de la Creu, Elisenda de Montcada, Molí
de Finestrelles, Turó Blau, el Sagrer i la Farigola del Clot. A més d’aquestes 17, a l’estiu l’Escola
de les Aigües i la de Pau Casals també executaran una segona fase d’obres als seus patis.

El pla de transformació dels patis de les escoles de Barcelona va començar el 2019 en el marc
d’un projecte europeu per crear patis refugi a les escoles. Entre el 2019 i el 2020, un total d’11
centres van participar en aquest programa. En el curs 2020-21, aquest projecte es va ampliar i
es va transformar en un pla per incorporar-hi progressivament totes les escoles públiques de la
ciutat. S’hi van sumar llavors 12 centres més.
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El Departament d'Educació vol tancar el
Cicle Mitjà d'Elaboració de Productes
Alimentaris de l'Institut de Puig-reig - Aquí
Berguedà
El Departament d’Educació vol tancar el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Elaboració de
Productes Alimentaris que es fa a l’Institut de Puig-reig. Els serveis territorials del
Departament ho van comunicar als representants del Consell Comarcal del Berguedà fa cosa
de dos mesos, en una trobada que l’ens comarcal havia preparat amb l’objectiu d’aconseguir
nous cicles, donant per fet que es mantindrien tots els que ja hi ha.

Arran d’una pregunta del conseller Antoni Chueca (CUP) al ple comarcal d’abril, la consellera
comarcal d’Educació, Araceli Esquerra, ha relatat que, en la reunió de fa dos mesos, el
Departament va justificar que tenia previst tancar el cicle “perquè volen centralitzar els serveis
en aquells centres que tenen més recursos i més alumnes, i això al Berguedà vol dir IES
Guillem de Berguedà“.

L’anunci del Govern va generar un profund malestar als dirigents comarcals. De fet, la consellera
d’Educació ha assegurat que “farem el que calgui” i “si cal, tallarem la Via Augusta de
Barcelona”. Recriminen al Govern que no els avisés del seu canvi de política abans d’una
reunió que feia temps que demanaven per pactar noves ofertes de cicles formatius. Asseguren
que no s’esperaven per res que els tanquessin un cicle i, de fet, van preparar la reunió amb la
idea de demanar que Puig-reig aconseguís el cicle superior, que el Guillem de Berguedà de
Berga aconseguís un nou cicle de l’àmbit sociosanitari (que s’ha aconseguit) i que el Serra de
Noet de Berga també pogués estrenar un cicle (els ho han denegat).

“Ens deixen a -1 i no ens ho podem permetre”, ha apuntat el president de l’Agència de
Desenvolupament, Lluís Vall, per complementar l’exposició de la consellera Esquerra. Vall ha
afegit que feia mesos que treballaven amb els instituts la sol·licitud de nous cicles i “hauríem
agraït ser coneixedors que, a la taula del Departament, el cicle de Puig-reig estava a l’UCI”.

Lara proposa una moció conjunta per demanar mantenir tots els cicles actuals

Al final del debat, el president comarcal, Josep Lara, ha proposat redactar una moció conjunta
en què tots els grups polítics sol·licitin al Govern que no els tregui ni un sol cicle per al curs
vinent. Just abans, Antoni Chueca havia recordat que el Cicle Mitjà de Puig-reig que el
Departament vol tancar tenia 12 preinscrits per al curs vinent i, a parer seu, “és important
lluitar per no deixar aquests alumnes de la mà de Déu de cara al pròxim curs”.

A banda, la consellera Esquerra ha explicat que, en la trobada amb els serveis territorials, el
Departament va dir-los que fessin una proposta per al curs 2023-2024 consensuada amb
tots els centres, empresaris i polítics. En això estan treballant des d’aleshores, però entenen
que, de cara al curs 2022-2023, també han de reivindicar que no se’ls tanqui cap oferta
formativa.

https://www.aquibergueda.cat/2022/04/27/el-departament-deducacio-vol-tancar-el-cicle-mitja-delaboracio-de-productes-alimentaris-de-linstitut-de-puig-reig/
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El preu de les millors escoles de Barcelona segons Forbes
Començar l’escolarització dels fills implica decidir quin projecte educatiu volem en molts sentits. També, si optem per l’ensenyament públic, el concertat o el
privat. Que una escola tingui un bon projecte depèn de molts factors, i no té una relació directa amb el preu. Amb tot, la revista Forbes, especialitzada en
el món dels negocis i les finances, ha fet una anàlisi d’escoles a l’Estat espanyol i ha publicat un llistat de les 100 millors escoles, entre les quals n’hi ha
quatre de Barcelona: la St Peter’s School, la Benjamin Franklin International School, l’Oak House School i l’Escola Virolai.

Aquestes escoles han estat escollides d’acord amb uns criteris establerts per un comitè experts, com ara la ràtio d’alumnes per classe i per professor,
classes amb diferents nivells, així com els resultats, l’oferta d’idiomes i modalitats de batxillerat, entre altres. Els tres primers, ubicats a la ronda de Dalt, són
escoles internacionals d’elit, mentre que l’Escola Virolai, l’única d’origen català, és una concertada situada a prop del Parc Güell.

St Peter’s School: entre 12.000 i els 20.000 euros anuals

El preu de les classes ronda entre els 8.300 anuals a educació infantil—o 6.360 si no es queden a dinar— i ascendeix fins als 13.400 a primària i els
15.840 euros a secundària. La tarifa de primera inscripció és de 1.600 euros a P1 i P2, de 2.500 dels tres als cinc anys, de 3.700 a primària i entre 3.000 i
3.200 euros a secundària. La tarifa d’inscripció anual, d’altra banda, va des dels 1.200 euros fins als 3.000.

L’escola ofereix un programa pedagògic que combina una metodologia internacional, com ara el Batxillerat Internacional i el IB Continuum en anglès, i una
estratègia centrada en el “pensament crític, ciència i tecnologia”, així com un aprenentatge actiu. “La innovació constant és fonamental. Aquest curs hem
implementat el Comitè d’Innovació del col·legi, format per professionals externs i experts en àrees com la tecnologia, la ciència i l’economia, i que revisa els
continguts del nostre currículum”, explica la directora de comunicació, Carme Escorcia.

Escola Benjamin Franklin International School

L’escola de Barcelona té assignatures com Exponentials, on “els alumnes aprenen sobre noves tecnologies com blockchain o nous avenços científics com
la tecnologia  CRISPR-CAS9, que permet modificar l’ADN”, a més d’un laboratori de ciències infantil.

Les classes tenen un preu d’11.750 euros anuals a educació infantil, 14.750 a primària, 15.110 a l’ESO i 17.990 a batxillerat. El cost de la matrícula és de
1.100 euros i la taxa d’inscripció, que es paga un sol cop, és de 6.000 euros.

700 alumnes de més de 50 nacionalitats que parlen 45 llengües diferents estudien a la Benjamin Franklin International School, que proposa un pla
d’estudis estatunidenc des de Educació Infantil fins Batxillerat. Una tercera part dels alumnes són, de fet, americans, una altra tercera part són espanyols i
catalans i la resta són d’altres nacionalitats. La missió de l’escola és, segons expressen al seu web, “involucrar la nostra comunitat educativa diversa en
l’excel·lència acadèmica i l’èxit de tots els estudiants”. Segons la directora, “els nostres estudiants es convertiran en futurs líders polítics, empresaris,
juristes, científics o creatius que provocaran un autèntic canvi sostenible als seus països i a altres de tot el món”.

Escola Virolai: entre 75 euros i 460 euros anuals

Es tracta de l’opció amb el preu més econòmic: deu mensualitats, des de 75 euros per a l’ensenyament reglat concertat, fins a 460 euros per a
l’ensenyament de Batxillerat. La primera escola de Catalunya a obtenir, en la primera avaluació, la certificació de qualitat E2Cat +500. L’escola basa
l’ensenyament en l’acompanyament tutorial i el creixement personal. Així ho explica la directora, Sandra Entrena: “El nostre model garanteix l’exigència
diferencial del nostre alumnat, és a dir, els ajudem a conèixer les seves aptituds i els seus interessos, i els estimulem a créixer, basant-nos en el
desenvolupament de la seva autoestima i de la seva capacitat d’esforç i d’exigència personal”.

Aquest curs han ampliat l’oferta formativa amb una proposta de tres Cicles de Grau Superior online: Administració de sistemes informàtics en xarxa
(ciberseguretat), Transport i logística i Comerç Internacional. També han reforçat la seva aposta per la robòtica i la programació invertint en noves
instal·lacions a tots els centres Virolai.

https://www.totbarcelona.cat/societat/quant-costen-millors-escoles-barcelona-forbes-192391/
https://www.totbarcelona.cat/societat/millors-escoles-barcelona-2022-forbes-180681/


Fa cinc cursos que el col·legi va implementar un nou model de Batxillerat propi, el INNOBAT que, segons Estrena, “sense renunciar a les matèries
instrumentals, inclou formació més competencial i integral, amb activitats relacionades amb entorns de treball i de recerca reals i que proporciona als
nostres alumnes orientació professional, així com la possibilitat de contactar amb persones i empreses que els poden ser molt útils en el seu futur
professional”.

Oak House School: entre 8.000 i 9.000 euros anuals

Els preus varien entre els 8.000 i els 9.000 l’any. “A Oak House School creiem que tots els nens i nenes tenen dret a ser compresos com a individus i
necessiten temps i oportunitats per desenvolupar-se com a aprenents creatius i competents en un entorn inspirador i on tenen molt d’accés a l’aire lliure”.
Així ho detalla Sandra Varela, directora de Comunicació del centre. Aquesta llibertat de moviment és coneguda com a Free Flow.

El pla d’estudi de l’escola durant els dos primers anys de l’infant és Early Years Foundation Stage Framework d’Anglaterra, però també s’inspira en
diferents enfocaments educatius com Reggio Emilia, que considera el medi ambient com el tercer mestre, o en les escoles bressol daneses que donen
suport a la independència dels nens i inclouen l’accés durant tot l’any a entorns rics a l’aire lliure, especialment els boscos. Més endavant, guanya pes
l’oratòria i el debat. Pel que fa a estudis de Batxillerat, Oak House ofereix cursar el Batxillerat Internacional amb l’anglès com a llengua vehicular o el
Batxillerat Nacional que incorpora també diferents matèries en llengua anglesa.
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El PSC proposa la gratuïtat de l’educació
infantil entre 0 i 3 anys - Radio Star Terrassa
100.5 Fm --- La Cultural de Terrassa
Els socialistes volen que la Generalitat incrementi la inversió en l’educació infantil per
promoure la igualtat d’oportunitats i l’èxit educatiu.

El PSC demanarà al Ple de l’Ajuntament que la Generalitat abordi la universalització de
l’Educació infantil, mitjançant el creixement del nombre de places públiques i insta que
estableixi el nou Mapa de 0-3 anys de Catalunya, millorant el finançament de les places actuals,
a partir del cost real del servei, que baixa dels 5.400 euros per plaça i any acordats en 2004, als
4.800 euros que vol ara i fins el 2028. El president del Grup Municipal Socialista, Alfredo Vega
ha presentat aquesta tarda la proposta que es debatrà aquest divendres al plenari municipal del
mes d’abril. En paraules de Vega: “Les escoles bressols esdevenen la primera etapa educativa
d’un infant i és on realitzen el seu primer aprenentatge fora del vincle familiar, per això és molt
important donar el valor que tenen i no infradotar-les tal i com ha estat fent durant anys el govern
de la Generalitat ,que des de 2015 no ha aportat ni un euro als Ajuntaments, quan segons la
LEC és una competència exclusiva de la Generalitat”. Els socialistes proposen que el Govern de
la Generalitat doni seguretat jurídica mitjançant un Acord de Govern que doni cobertura al
convenis que s’han de signar amb els Ajuntaments, reclamen també la sostenibilitat econòmica,
incrementant les aportacions segons el cost real de les places i també establir una línia d’ajuts
per a les escoles bressols privades.

Vega reclama generar una línia de recursos econòmics i ajuts per cobrir tant el suport educador
que requereixen els infants amb necessitats educatives especials, com la cobertura alimentària
i/o d’acollida per als infants de famílies vulnerables, evitant l’exclusió per motius socioeconòmics
i veu prioritari elaborar un nou mapa per a fomentar i facilitar la creació de noves places
d’escolarització de o a 3 anys, aprofitant els Fons Europeus de recuperació. Per últim també
demana preservar l’actual sistema d’EEBB a Catalunya, la majoria depenent dels ajuntaments,
reconegut com de molta qualitat i molt bé valorat per les famílies, exceptuant únicament el petits
municipis de menys de 2.500 habitants, a on podrien incorporar-se dins de les Escoles d’Infantil
i Primària.

Els socialistes també porten un acord en suport a l’avortament sense assetjament on demanen
el recolzament de l’Ajuntament de Terrassa a la modificació de la llei que penalitza
l’assetjament en les dones que acudeixen a clíniques per a la interrupció voluntària de
l’embaràs. L’acord inclou un punt on demana a l’ajuntament impulsar programes per a
l’educació sexual i prevenció d’embarassos no desitjats.

Per altra banda, els socialistes demanen modificar la Línia 5 de TMESA (Pla del Bon Aire - Can
tries) per a recuperar una parada al nucli del barri del Poblenou, a la confluència dels carrers
d’Adra i d’Eduardo Marquina.

L’últim dels acords que porten a Ple els socialistes es per a demanar a l’ajuntament que elabori
un pla de substitució-renovació de la gespa artificial dels camps de futbol de Terrassa en el
termini d’un mes i que aquests treballs es realitzin abans de finalitzar,l’any 2022.

http://www.radiostarterrassa.com/news.php?item.8093.1
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Dotze escoles gironines mesuraran la
qualitat de l'aire dels entorns - Diari de
Girona
L'Ajuntament de Girona ha instal·lat vint tubs en entorns propers a dotze escoles de la ciutat.
Aquests tubs serviran per analitzar la qualitat de l'aire en espais molt diferents. La primera fase
de recollida de mostres ha arrencat aquest dimecres i s'allargarà fins al 25 de maig. Durant tot
aquest temps, el tub anirà captant les partícules contaminants i posteriorment s'agafaran les
mostres recollides i s'analitzaran en un laboratori. Els tubs es repartiran en punts diferents en
funció del volum d'activitat. N'hi haurà en vies que siguin molt transitades i properes als centres
escolars (punts de trànsit), zones amb menys activitat de vehicles com ara parcs i jardins o
espais de vianants (punts de fons) i per últim se'n posaran a les escoles (a l'entrada, a dins d'una
aula i al pati).

Una vegada s'hagin analitzat les mostres en els laboratoris s'entregaran els resultats als centres
perquè l'alumnat vegi les dades, les treballi i plantegi accions per millorar la qualitat de l'aire. Al
llarg del 2022 hi haurà una segona fase de mostreig. Aquesta anàlisi de l'aire forma part de la
iniciativa de ciència ciutadana CleanAir@School, dins del projecte
europeu Horizon 2020 GreenScent. Les escoles participants en el
projecte CleanAir@School són les següents: l'escola FEDAC Sant Narcís, l'Escola Santa
Eugènia, l'Escola Pericot, l'Escola Joan Bruguera, l'Escola Pla de Girona, el Centre
d'Educació Especial Font de l'Abella, l'Escola Migdia, l'Escola Dr. Masmitjà, l'Escola El
Bosc de la Pabordia, l'Escola Carme Auguet, La Salle i l'Escola Vedruna. Per a la selecció
dels centres escolars, la condició establerta per participar-hi era que fossin escoles verdes o que
estiguessin desenvolupant el projecte School Chance sobre mobilitat escolar segura, sostenible
i autònoma.

En els darrers 20 anys, Girona ha desplegat una xarxa semipermanent de tubs passius per
controlar la contaminació atmosfèrica a diversos punts de la ciutat. De fet, aquest és un dels
motius principals pels quals s'ha escollit la ciutat per formar part del projecte. Segons els
resultats de l'estudi, fet durant l'any 2021 mitjançant la xarxa semipermanent de tubs passius, els
nivells als quals la majoria de la població de la ciutat ha estat exposada aquest darrer any es
troben per sota del valor límit anual de 40 µg/m3. En aquest sentit, i respecte al 2019, s'han
reduït de 5 a 2 els punts vulnerables pròxims a vies molt transitades, amb congestió
important i/o estretes.

Habitualment, la xarxa semipermanent de mesura de la contaminació atmosfèrica a la ciutat
compta amb 21 tubs passius per mesurar els nivells de diòxid de nitrogen a diversos punts de
Girona. Durant el projecte CleanAir@School 2022, aquesta xarxa s'ampliarà a pràcticament 260
punts, fet que permetrà tenir una anàlisi global de les dades de diòxid de nitrogen més extensa
arreu del municipi. El projecte Europeu Horizon 2020 GreenScent, de tres anys de durada, té
com a principal objectiu educar i implicar les persones amb el seu entorn per un futur verd. La
consultoria 4Sfera Innova, especialitzada en temes relacionats amb la qualitat de l'aire, el canvi
climàtic i projectes de ciència ciutadana, és l'organització seleccionada per desenvolupar el
projecte CleanAir@School a Girona i altres ciutats europees.

https://www.diaridegirona.cat/educacio/2022/04/27/dotze-escoles-gironines-mesuraran-qualitat-65453457.html
https://www.diaridegirona.cat/tags/ajuntament-de-girona/
https://www.diaridegirona.cat/tags/girona/
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OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
El Gobierno central y el de Navarra 
ambos socialistas, discrepan sobre 
la estabilización de los profesores in-
terinos del Programa de Aprendiza-
je de Inglés (PAI) que se votará hoy 
en el Parlamento foral. Al Ministerio 
de Educación no le gusta un proce-
so que establece requisitos que no 
están contemplados en la legislación 
básica y supone la creación de fun-
cionarios docentes propios, en para-
lelo a los cuerpos estatales.   

El proyecto de ley autonómico 
presentado por el PSM persigue con-
vertir en fijos a 350 interinos aprove-
chando la norma estatal de diciem-
bre de 2021 para reducir la tempora-
lidad en el empleo público. Pero 
exige como condición que los aspi-
rantes acrediten un nivel de inglés, a 
pesar de que «la normativa estatal de 
ingreso en los docentes no prevé la 
exigencia de este requisito».  

Desde finales de 2019 el conseje-
ro navarro Carlos Gimeno se ha en-
trevistado varias veces con el Minis-

terio para buscar «una solución pac-
tada» e intentar convencerle de que 
diera cobertura legal estatal a este 
requisito, pero el Departamento que 
dirige la ministra Pilar Alegría «no lo 
ve» factible. Por eso Navarra ha de-
cidido hacerlo por su cuenta y ries-
go, apelando a su «autogobierno».    

«Hemos mantenido varias reu-
niones y no es viable lo que propo-
nen», explican fuentes ministeria-
les, que añaden que sólo se pueden 
crear cuerpos docentes propios en 
condiciones muy concretas y no se 
puede introducir el requisito de sa-
ber inglés para ser funcionario.  

El proyecto de ley indica que 
«los puestos de trabajo quedarán 
sujetos al régimen» navarro, en 
vez de a la legislación estatal. Im-
pide a estos funcionarios concur-
sar fuera de Navarra, a diferencia 
de lo que ocurre con el resto de 
trabajadores públicos de España. 
Y establece que «el Gobierno de 
Navarra realizará los trámites pre-
cisos para lograr la integración del 

personal funcionario seleccionado 
en los cuerpos docentes a los que 
se refiere la Ley de Educación».   

«Esta ley rompe todo el sistema 
estatal del funcionariado. Abre la 
puerta a que el resto de CCAA creen 
sus propios cuerpos. Mañana puede 
llegar Cataluña y crear un perfil de 
profesores con conocimiento de la 
sardana al que los docentes de otras 
autonomías no puedan acceder», de-

nuncia Mario Gutiérrez, de Csif. 
«Genera serias dudas sobre su com-
patibilidad con la normativa funda-
mental del Estado. La Constitución 
hace recaer en el Estado la garantía 
de  igualdad en el acceso a la función 
pública. Podría conllevar un trato 
discriminatorio respecto al resto de 
CCAA», avisan fuentes de UGT. La 
mayoría de los sindicatos rechaza la 
ley navarra. UGT, LAB, Steilas y ELA 

se manifestaron el martes frente al 
Parlamento foral y también la cues-
tiona CCOO. Recuerdan que las dis-
posiciones adicionales 6ª y 7ª de la 
LOE dejan claro que «corresponde al 
Gobierno la creación de las especia-
lidades docentes» y que «las CCAA 
ordenarán su función pública respe-
tando las normas básicas».  

El consejero Gimeno defiende, 
por su parte, que las competencias 
forales avalan el cambio. «No quería-
mos hacerlo, pero es la única vía po-
sible para reducir la temporalidad, 
que alcanza al 70%. Hemos procura-
do la modificación de la ley estatal 
pero no ha sido posible», expresa.   

Sostiene que hay un precedente, 
hace años, cuando el Ayuntamiento 
de Pamplona asumió unas ikastolas 

de iniciativa social e hizo a los traba-
jadores contratados laborales; des-
pués pasaron a depender del Gobier-
no navarro. Pero los sindicatos re-
cuerdan que Cataluña intentó una 
estrategia parecida tras aprobar en 
2009 su Ley de Educación y fue recu-
rrida y ganada por el Ministerio.   

La norma autonómica del PSN 
previsiblemente saldrá adelante con 
el apoyo de Navarra Suma, a cambio 
de que el PAI se convierta en una 
modalidad lingüística propia. Geroa 
Bai y EH Bildu votarán en contra.   

El Gobierno y  
Navarra chocan 
por los docentes 
Habrá funcionarios propios al margen de los 
estatales y con requisitos que no prevé la ley

La presidenta de Navarra, María Chivite. EDUARDO SANZ / EUROPA PRESS 

Los sindicatos ven  
«incompatibilidades» 
con la normativa 
común del Estado
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Navarra impulsa un ley para blindar en la
escuela pública a profesores de Religión
sin carga lectiva | Sociedad | EL PAÍS
Maribel Lizarraga lleva casi 28 años ejerciendo como docente de Religión católica. Accedió al
puesto en 1984 y, desde entonces, ha visto cómo poco a poco se ha ido reduciendo la carga
lectiva de la materia hasta llegar al nivel mínimo: una hora por semana. En aplicación del
acuerdo de coalición de 2019, el Gobierno foral, integrado por socialistas, Geroa Bai y
Podemos, reducirá más el horario durante los próximos años de tal manera que para el curso
2023-2024 ya no serán necesarios 56 de los 145 docentes actuales de Religión, un 39% del
total que la imparten. Desmarcándose de sus socios, Geroa Bai ha apoyado la tramitación de
una ley en el Parlamento autonómico para mantener a estos profesores trabajando en la escuela
pública pese a que no han aprobado ninguna oposición y son elegidos por el Obispado.

En estos momentos, el Gobierno foral podría prescindir de los docentes de Religión que se
quedan sin carga lectiva porque, aunque trabajan en la red pública, no son funcionarios y no
han aprobado ninguna oposición o prueba oficial que respete los principios de igualdad, mérito
y capacidad. Son elegidos y propuestos para el ejercicio de su cargo por el Arzobispado. A
pesar de estas condiciones laborales y del contenido del acuerdo programático, Geroa Bai se ha
unido a Navarra Suma -UPN, PP y Ciudadanos- para impulsar una norma que mantenga a estos
profesores en la escuela pública. Si unen sus fuerzas, los dos grupos políticos pueden sacarla
adelante.

El texto tomado en consideración en la Cámara propone que los cambios horarios en la
asignatura de Religión no puedan suponer para el colectivo de profesores con contrato
indefinido “una pérdida de su puesto de trabajo ni una merma de los porcentajes de sus
contratos”. La proposición ha contado con los votos en contra del resto de grupos y con un
informe preceptivo del departamento de Educación que desaconseja esta medida porque
supondrá un sobrecoste de 2,5 millones de euros anuales en las cuentas forales. La norma debe
ser ahora debatida en comisión.

Lizarraga, miembro de la Plataforma Navarra de Religión en la Escuela, considera fundamental
mantener los empleos de estos docentes. Ella y sus compañeras están dispuestas, dice, “a
intentar negociar con el departamento de Educación para encontrar una solución”. Subraya que
la mayoría de profesionales de este colectivo son mujeres de más de 50 años que llevan, al
menos, dos décadas trabajando como profesoras de Religión, y que accedieron a estos puestos
siguiendo la legislación vigente.

De hecho, desde el 4 de diciembre de 1979, cuando entró en vigor la ratificación del Acuerdo
entre España y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, la normativa establece
que “la enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean
designadas por la autoridad académica” entre aquellas que el Obispado proponga “para ejercer
esta enseñanza”, y que formarán parte a todos los efectos del claustro de profesores de cada
centro. Esta disposición fue modificada en 2007, cuando a través de un Real Decreto este
profesorado pasó a ser considerado como indefinido.
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El departamento de Educación del Gobierno de Navarra rechaza negociar con el profesorado
afectado porque “el cambio de necesidades de personal docente de Religión para el curso
2022/23 deriva de una modificación en la normativa estatal”. El consejero del ramo, Carlos
Gimeno, ha llegado a emplazar públicamente a este profesorado a participar junto al resto de
profesionales en las próximas oposiciones, unas declaraciones que han provocado el enfado de
los afectados. Entre ellos, Fernando Jorajuria, de 58 años y con 29 años de experiencia, que
considera una “falta de consideración” a personas “que llevan más de 20 años trabajando en la
escuela pública”.

Propone Jorajuria que se complementen sus jornadas, tal y como se ha venido haciendo hasta
ahora, “con horas de guardia, de biblioteca o actuando, por ejemplo, como responsables de
convivencia”. La propuesta también se ha topado con la negativa de Educación, que entiende
que la “idoneidad” asignada por el Obispado a este colectivo se limita a su ejercicio como
docentes de Religión, “no para realizar otro tipo de tareas”. Este departamento foral defiende
que se debe dar un “trato igual a todo el personal docente temporal, independientemente de cuál
sea la naturaleza de su relación administrativa o laboral con el Gobierno de Navarra”. Se refiere,
por ejemplo, a la reducción de la carga lectiva de la asignatura de Filosofía, que conllevó una
disminución de la contratación temporal de unas especialidades en beneficio de otras.

Hoy en día, para elegir a los docentes, el Obispado mantiene requisitos como la obligatoriedad
de estar bautizado por el rito católico, disponer de la titulación académica requerida y haber
obtenido la “declaración eclesiástica de idoneidad”. Este último documento exige “recta doctrina
y testimonio de vida cristiana” y se fundamenta en las consideraciones de índole moral y
religiosa que dictamine el obispo, quien puede revocarla si considera que el candidato ha
dejado de cumplir alguno de los requisitos. Una vez superadas estas condiciones, la diócesis
propone a la persona como candidata idónea para un centro escolar concreto, que luego
Educación concede de forma oficial en un acto público, teniendo en cuenta, por ejemplo,
criterios como los años de experiencia.

Los sindicatos reclaman una salida diferente

La mayoría de sindicatos abogan por que Educación y docentes negocien una salida, pero no
comparten que se haga a través de una ley. Desde el sindicato mayoritario en Educación, LAB,
Iñigo Orella manifiesta que “complementarles la carga lectiva y de trabajo supone quitarles
horas a trabajadores que han entrado por listas, sistema que sigue los criterios de transparencia,
mérito y capacidad”. Aboga por una “solución colectiva”. Similar postura mantiene ELA, que
defiende la necesidad de conjugar los derechos laborales de estos trabajadores con el resto de
docentes. Comisiones Obreras propone que se analicen los casos de forma individualizada. Su
delegada, Pilar García, mantiene que “es un número de docentes lo suficientemente reducido
como para analizarlo y ver en qué situación se van a quedar esas personas”. Plantea que se
diseñen itinerancias para que un mismo profesor imparta Religión en centros cercanos entre sí.

El de los profesores de Religión es uno de los dos frentes abiertos en el ámbito educativo del
Gobierno foral a poco más de un año para las autonómicas. En ambos casos, está Navarra
Suma de por medio. Los socialistas buscan hoy el apoyo de la coalición entre PP, UPN y
Ciudadanos para sacar adelante una proposición de ley que permitirá estabilizar hasta 350
plazas del profesorado de un programa de aprendizaje en inglés a través de una oferta pública
de empleo en la que se exigirá el conocimiento de dicha lengua extranjera. La ley estatal no
permite tal requisito y Geroa Bai se opone, pero los socialistas esgrimen que la comunidad tiene
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L’escola Saint George's School compra
l’hotel Fornells Park i el tirarà a terra per
ampliar el centre
En aquest sentit, la intenció és enderrocar tot l’edifici perquè està en molt mal estat. Als terrenys
s’hi aixecaran nous espais per disposar de més aules per treballar «en nous projectes, espais
educatius i esportius per a continuar aplicant noves metodologies i aprenentatges». El centre vol
crear espais «de nova generació i plantejar l’escola del futur dels propers vint anys», segons
Casadevall. Amb l’operació, a més, es disposarà de més espais per a instal·lacions esportives
i zones d’esbarjo. L’objectiu és començar els treballs tan aviat com les tramitacions ho
permetin,-

L’establiment hoteler va tancar les portes el setembre del 2011 i des
d’aleshores no havia reeixit cap sortida viable

”L’hotel Fornells Park va obrir les portes el 19 de març de 1960 i es va convertir en un punt
d’esdeveniments i trobades socials de desenes de famílies i col·lectius gironins. S’hi celebraven
convencions i àpats de celebracions com ara casaments, batejos i jubilacions, reunions
empresarials, polítiques o estades i concentracions d’equips esportius prèvies a competicions,
entre molts altres exemples.

Entrada del grup Husa

L’any 1998 va passar a ser controlat pel grup Husa, amb un contracte de set anys que
posteriorment es va allargar. Abans, havia estat en mans de la família d’empresaris Agustí, que
el 1960 van adquirir les instal·lacions com una casa particular i amb un grup de socis va acabar
convertint-lo en un establiment hoteler. La cadena Husa va acabar retirant-se de l’hotel de
Fornells, abocant-lo al tancament i a l’acomiadament d’una trentena de treballadors. Tres anys
després el grup va haver de suspendre els pagaments amb un passiu de 220 milions d’euros. A
Fornells, la quota de clients va anar a la baixa, i tot i els intents frustrats del grup per potenciar de
nou l’espai a través de diverses obres, el desviament de la variant de Girona i l’obertura de nous
establiments a la capital gironina van acabar de segellar el final del Fornells Park.

El Saint George’s School és un centre privat situat a Fornells de la Selva que té la singularitat
d’utilitzar la llengua anglesa com a llengua vehicular al llarg del procés educatiu. S’hi
imparteixen totes les etapes: educació infantil, educació primària, educació secundària
obligatòria i batxillerat.

L’escola va néixer l’any 1988 amb el fundador, Francesc Sayol, i una vintena d’alumnes. El
projecte va anar creixent fins arribar a l’actualitat , fregant els 700 alumnes i un equip humà de
més de cent professionals. L’escola va començar amb un edifici i actualment disposa de tres
edificis i múltiples espais esportius. En total, són uns 20.000 metres quadrats , que ara
s’ampliaran amb tot el complex hoteler.
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L’hotel té una superfície de 11.261 metres quadrats, dels quals 3.827 són construïts. La parcel·la
té una edificabilitat màxima d’un metre quadrat sostre/metre quadrat sòl. Així, s’hi podrien
edificar 11.261 metres quadrats de sostre.

En els darrers mesos, des de la gerència de l’establiment que buscava un futur per l’equipament
lamentaven que el 90% dels possibles interessats volien implantar-hi alguna activitat
assistencial però que es feien enrere perquè el POUM no contemplava aquesta opció.

Entre algunes de les opcions que s’havien sondejat per a ús de l’antic hotel, segons ha pogut
saber aquest diari, hi havia l’intent per reflotar les instal·lacions com a nou hotel, oferint a
empresaris un possible lloguer. També s’hi havia interessat algun altre grup amb la intenció
d’obrir-hi un establiment d’oci nocturn.
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Vox exige a Ayuso impedir la entrada de
"expertos sexuales" en las aulas de Infantil
Vox exige a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que impida la entrada de
"expertos sexuales" en las aulas de Infantil y vele por los alumnos de 0 a 6 años al considerar
que el nuevo decreto que regula el currículo para esta etapa y que aborda "la dimensión sexual"
de los menores trata de inmiscuirse en "su intimidad".

En concreto, el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid ha registrado una
proposición no de ley en la que carga duramente contra el Real Decreto 95/2022, de 1 de
febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación
Infantil y solicita al Gobierno de la Comunidad de Madrid a "impedir el acceso a las aulas de
'expertos sexuales' con la intención de adoctrinar a los niños sin conocimiento de los padres y
sin supervisión de la Inspección Educativa".

Vox insta a Ayuso a "velar por la inocencia y la intimidad de los menores" y por el "respeto y la
comprensión del grado de madurez de los niños de 0 a 6 años". El partido liderado por
Santiago Abascal pide "respetar, sin intromisiones, la formación de la identidad y la
personalidad del menor y su maduración a todos los niveles". Los Además, los Rocío
Monasterio exigen medidas para que se respete "el derecho de los padres a dirigir y
supervisar la educación de sus hijos".

La proposición presentada en la Asamblea de Madrid insta a la CAM a evitar
adoctrinamientos a docentes y padres

La proposición presentada en la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la CAM a "evitar
adoctrinamientos a docentes y padres para tratar de justificar y normalizar actividades que no
han sido, ni son, habituales, ni justificables" y también a "proteger a los menores de los intereses
de lobbies ajenos al bienestar de esos mismos menores".

En último lugar, Vox quiere que Ayuso lleve a cabo todos los trámites legislativos que sean
necesarios al objeto de que se deroguen todos los artículos de las leyes de la Comunidad de
Madrid referidas a la educación que, a su juicio, favorecen el adoctrinamiento en ideología de
género de los niños en las aulas.

El Real Decreto de Infantil

La propuesta de Vox surge después de conocerse el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, que
regulará el currículo de Educación Infantil. El Artículo 4 relativo al objetivo de la norma establece
que "la finalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo integral y armónico del
alumnado en todas sus dimensiones: física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva y
artística, potenciando la autonomía personal y la creación progresiva de una imagen positiva y
equilibrada de sí mismos, así como a la educación en valores cívicos para la convivencia".

Según este real decreto -que no menciona el concepto de "expertos sexuales" al que sí
hace referencia Vox en su iniciativa parlamentaria- la edad comprendida entre los 0 y 6 años "es
la edad en la que se produce el descubrimiento de la sexualidad y se inicia la construcción de

https://www.vozpopuli.com/espana/vox-ayuso-infantil.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-1654
https://www.vozpopuli.com/tag/isabel_diaz_ayuso


género". "También en este aspecto, es el momento de acompañar a cada niño o niña en su
propio desarrollo personal, respetando la diversidad afectivo-sexual y ayudándole a identificar y
eliminar toda discriminación", sostiene el texto impulsado por el Gobierno.

En este sentido, apuntan los autores de la norma, es importante recordar que la interacción con
la persona adulta orienta y modela en gran medida al niño y la niña, ya que tiende a imitar y
reproducir sus estrategias relacionales; por ello es imprescindible identificar y erradicar, en su
caso, los posibles mecanismos de discriminación oculta que puedan persistir en el entorno
escolar.

Para Vox, el currículo para las etapas de 0-3 y 3-6 años nacido bajo el paraguas de
la ley educativa LOMLOE se impone sin consenso

Para Vox, el currículo para las etapas de 0-3 y 3-6 años nacido bajo el paraguas de la ley
educativa LOMLOE se impone sin consenso y sin escuchar a los diversos grupos que
conforman la comunidad educativa. "Carece de la aceptación de muchos agentes de la
educación y padece una clara inclinación ideológica corno todas as leyes educativas que ha
aprobado el PSOE si bien esta visión ideológica que impregna cuantas iniciativas
proceden de la izquierda, cada vez es más clara, sesgada y parcial", critican en su
exposición de motivos para instar a Ayuso a poner freno a la llamada 'ley Celáa' en Madrid.

"Los Objetivos 2030 y sus muchos documentos asociados van creando un entramado
ideológico en la forma de enfocar a educación y sus contenidos, y objetivos que son utilizados
en este tipo de iniciativas legales para justificarla y para tomar sus líneas de acción", alegan.

"La etapa de 0 a 6 años es una etapa en la que los niños conforman su identidad. Su identidad
en todas las facetas que está tiene y que son un todo. En la ideología que atraviesa esta ley, la
faceta de la 'identidad sexual' sirve como base para inmiscuirse en la intimidad de los
menores. De hecho, el segregar la sexualidad de la faceta física y emocional resulta
sorprendente ya que los niños de 0 a 6 años no tiene faceta sexual activa como sucede a partir
de la pubertad salvo en los estudios controvertidos basados en abusadores sexuales de Albert
Kinsey y sus seguidores. El enfoque de la educación sexual integral de la ONU-UNESCO se
fundamente en estas objetables 'investigaciones"", denuncian en Vox.

Vox habla de "corrupción de menores"

Puesto que la evolución de los expertos del género y la sexualidad infantil -continúa el
partido de Abascal- han ido ampliando su aplicación práctica y muy controvertida del
aprendizaje sexual en los currículos "con la disculpa de un presunto desarrollo integral y
armónico a la vez que suavizaba los términos utilizados para enmascarar sus verdaderos
planteamientos, no es redundante solicitar que se establezcan medidas que eviten y señalen
esas posibles aplicaciones de metodologías y aprendizajes en los niños de 0 a 6 años
"tipificadas desde siempre como corrupción de menores".

Y cargan contra el proyecto 'estrella' del sistema educativo en Navarra. "En el caso de este
currículo cabe preguntarse qué ha tornado del controvertido proyecto SKOLAE, denunciado
por numerosas familias y asociaciones y premiado por el Gobierno de la Nación, ratificando su
aprobación a semejantes planteamientos de que los niños de infantil tengan 'vivencias
sexuales'", cuestionan.

https://educagob.educacionyfp.gob.es/lomloe/ley.html
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"Con la intención expresa por parte de la Ministra de Educación, Pilar Alegría, de 'acompañar
a los niños que no se identifiquen con su sexo biológico', un numero bajísimo de menores, se
facilita la entrada de expertos y personas ajenas al centro, se adoctrina a los docentes, se
normalizar frente a los padres unas situaciones nada habituales y se ha demostrado un efecto
de profecía autocumplida con una subida del número de menores con esa discrepancia entre el
sexo biológico y el percibido", denuncian.

Frente a lo que consideran una "intromisión ideológica en la intimidad y la conformación
libre y natural de su identidad", Vox cree que el papel de los padres se ve reducido a la
mínima expresión dejando al menor en manos de una visión ideológica de la naturaleza
humana que amparan las instituciones y que, según plasman en su escrito, no sería compartida
por "muchos padres".
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Pilar Alegría reivindica el papel de las
escuelas de segunda oportunidad para
proporcionar un futuro a los jóvenes -
elEconomista.es
Madrid
27/04/2022 - 15:19

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha clausurado hoy el VI
Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad, que ha reunido en Zaragoza a más
de 1.200 docentes y expertos en la materia. Alegría ha reconocido el "gran trabajo educativo y
social" que realizan estos centros educativos ofreciendo nuevas oportunidades a aquellos
jóvenes que han abandonado de forma prematura su formación.

Vuestros resultados avalan que dos de cada tres jóvenes con los que trabajáis terminan
reincorporándose al sistema educativo o encuentran un empleo", ha señalado la ministra. "Es
obligado reconocer que ese éxito se debe sin duda a vuestro trabajo, pero también al
esfuerzo y compromiso de los propios jóvenes participantes".

Las Escuelas de Segunda Oportunidad trabajan con jóvenes de 15 a 29 años que han tenido
dificultades en sus itinerarios formativos que les han llevado a abandonar de forma prematura la
educación. En 2021, la tasa de abandono educativo temprano se situó en el 13,3%, su mínimo
histórico en España. Sin embargo, aquellos que dejan los estudios antes de alcanzar una
titulación se enfrentan además al problema del desempleo, que el pasado año afectó al
30,7% de los menores de 25 años.

"Debemos reconocer que vosotros trabajáis en esa zona en la que el sistema educativo formal
ya ha fracasado o ha tirado la toalla", ha subrayado Pilar Alegría. "Cada uno de esos alumnos
de vuestras escuelas nos demuestra que todas las personas, con las condiciones adecuadas de
apoyo y orientación, pueden encontrar la motivación y el estímulo necesario para volver a tomar
el control de sus vidas a través de la educación y del empleo".

Precisamente, tal y como ha recordado la ministra en su intervención, la reforma educativa da
especial importancia a los programas de orientación, acompañamiento y refuerzo escolar con el
objetivo de ofrecer respuestas individualizadas a los estudiantes y evitar así que abandonen
su educación.

Además, la transformación de la Formación Profesional catalizada por la nueva Ley ofrecerá al
alumnado nuevas y mejores opciones formativas con salidas hacia empleos de calidad y bien
remunerados.

Esta Ley prevé de forma expresa la participación de los centros de segunda oportunidad en el
sistema de Formación Profesional. Para facilitarlo e intensificar la interlocución de estas
escuelas con las administraciones educativas, la ministra ha anunciado la creación de "un grupo
de trabajo que analizará las oportunidades y medios de participación y que elevarán
propuestas al respecto al Ministerio".
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"Sois ya un modelo de éxito demostrado con datos y representáis sin duda una forma de trabajar
de la que las administraciones educativas tenemos muchas cosas que aprender", ha asegurado
la ministra. "No hay meritocracia ni excelencia posibles si nos dejamos a un tercio del
alumnado atrás en la etapa obligatoria"
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