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Preparen més dies de vaga a l'ensenyament
el maig del 2022
Ja ho van advertir: “El tercer trimestre no serà tranquil“. Els sindicats educatius estan
preparant més dies de vaga a l’ensenyament el maig del 2022. La portaveu del sindicat
USTEC-STEs, Iolanda Segura, ha assegurat que hi haurà més aturades i que seran a partir de
la segona meitat del mes de maig. “Acabarem el curs mobilitzant-nos, ja que no ens volen
escoltar via diàleg” afirma.

En una entrevista al ‘Planta Baixa’ de TV3, Segura també ha negat que les protestes dels
docents siguin “violentes”, com els ha recriminat aquest dimecres el conseller d’Educació,
Josep Gonzàlez-Cambray. “Són accions de protesta que no passen d’aquí, per molt que ens
vulguin enviar la Brimo cada vegada”, es lamenta.

“Qui han trencat les negociacions són ells”

La portaveu sindical assegura que els representants dels treballadors no han trencat les
negociacions. “Qui ha trencat les negociacions són ells”, ha etzibat. “Per poder negociar, ens
han de fer una proposta que podem negociar, senzillament”, insisteix.

Sobre la proposta d’Educació de reduir una hora lectiva del professorat a primària el curs
vinent, explica que no la van acceptar perquè no incloïa secundària. “Ens van retallar a tots
alhora. Per tant, si hem de recuperar les condicions, les hem de recuperar alhora”, explica.

Quins dies hi haurà vaga d’educació el maig?

Els sindicats anunciaran els pròxims dies les dates concretes de la nova vaga a
l’ensenyament el maig del 2022.

https://beteve.cat/societat/sindicats-educatius-mes-dies-vaga-ensenyament-maig-2022/
https://beteve.cat/societat/sindicats-amenacen-protestes-vagues-ensenyament-tercer-trimestre-no-tranquil/
https://beteve.cat/societat/sindicats-consideren-insuficient-proposta-educacio-anuncien-noves-mobilitzacions/
https://beteve.cat/societat/gonzalez-cambray-avisa-sindicats-boicots-no-aturaran/
https://beteve.cat/societat/educacio-mante-calendari-escolar-veu-impossible-acord-sindicats/
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Cambray avisa els sindicats que "les
imatges de persones violentes" no
l'aturaran
El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha criticat durament els sindicats de mestres
i professorat, a qui ha acusat de fer servir formes de protesta violentes, en referència a un acte
previst dilluns a la Universitat de Barcelona on van irrompre manifestants amb pancartes, xiulets
i cassoles demanant la dimissió del conseller i que es va acabar cancel·lant:

"Que tothom s'expressi, i tant que sí. Però les imatges de persones violentes que no
permeten que se celebrin actes de la comunitat educativa no representen els nostres
mestres."

En declaracions a RAC1, ha alertat que "és una manca de respecte i un mal exemple per a
l'alumnat", i ha afegit: "Aquests boicots no m'aturaran; continuarem treballant per a l'alumnat i els
mestres."

"No volen un acord"

El conseller ha reconegut "marge de millora" a l'hora de comunicar les mesures plantejades des
del departament, com ara l'avançament del curs escolar, però tot i això assegura que els
sindicats "no volen l'acord", perquè no s'han assegut en les últimes set meses sectorials.

Segons el conseller, per ells és "o tot o res" i "des del febrer no s'han mogut", ha lamentat.

Gonzàlez-Cambray ha assegurat que l'avançament del calendari escolar --mesura que no
afecta, segons ha insistit, els drets laborals-- es farà tant sí com no. De fet, aquest dimarts, les
plantilles per al curs vinent ja van quedar publicades.

L'última proposta del departament avançava per al curs que ve la reducció d'una hora lectiva
als mestres i, d'aquí dos cursos, als professors de secundària. Això suposava contractar 1.400
mestres més el curs que ve i més de 2.000 professors, el següent.

Els sindicats van rebutjar aquesta proposta en considerar un "greuge" que no s'apliqués alhora
en totes les etapes. "Ens van aplicar les retallades a tots al mateix temps i la recuperació de les
condicions laborals no pot ser d'una altra manera", defensen.

I la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, assegurava en declaracions a TV3 que
estarien disposats a seure a la taula si això canviés:

"Si ara ens diguessin que han aconseguit gestionar aquest retorn de l'horari tant a
primària com a secundària, nosaltres aniríem a seure i negociaríem la resta de
punts."

 

https://www.ccma.cat/324/cambray-avisa-els-sindicats-que-les-imatges-de-persones-violentes-no-laturaran/noticia/3160822/
https://www.ccma.cat/324/escridassada-a-cambray-a-la-ub-on-sha-suspes-un-acte-sobre-el-disseny-de-les-escoles/noticia/3160215/
https://www.ccma.cat/324/es-trenca-la-negociacio-entre-educacio-i-sindicats-i-tira-endavant-el-nou-calendari-escolar/noticia/3160346/
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Los profesores cargan contra TV3
Los profesores se movilizan contra TV3. Un grupo de institutos, a través de sus direcciones, han
puesto en conocimiento de la defensora de la audiencia, Laura Baladas, su “malestar” por la
cobertura del conflicto educativo vigente. Consideran que la televisión pública catalana no ha
dado visibilidad a sus reivindicaciones y sí a la versión del conseller de Educación Josep
Gonzàlez-Cambray, contra quien convocaron una huelga de cinco días y manifestaciones en
toda Cataluña.

Por ello, maestros como los del Instituto Ramon Casas i Carbó (Barcelona) han enviado una
carta a este organismo con sus quejas de no sentirse representados a través de los mecanismos
con los que se dota la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). El papel del
organismo al que recurren los docentes es el de proteger a la infancia y a la juventud, el derecho
a la intimidad, el honor y la imagen de las personas y el respeto de los principios de igualdad y
no discriminación de la ciudadanía.

Laura Baladas, defensora de la Audiencia y jefa del Servicio de Atención de la CCMA / TV3

"Información sesgada"

“Nos dirigimos a usted como defensora de la audiencia de una televisión pública que
pagamos todos y en la que no nos sentimos representados el colectivo docente”, comienza
la misiva, a la que ha tenido acceso Crónica Global. En ella, explican que llevan “años de
protestas contra los recortes, los decretos y los cambios de currículum no pactados" que han
culminado con un mes de protestas. “Muchos cobramos hasta 400 euros menos por haber
ejercido el derecho a huelga y mostrado nuestra disconformidad en las manifestaciones
multitudinarias, como hacía tiempo que no se veían en nuestro sector”.

Los profesores consideran que la televisión pública catalana no les ha dado voz en un conflicto
de esta índole. “Ha cubierto las noticias de las huelgas entrevistando a gente contraria y dando
una información sesgada”. Todo con la “voluntad de menospreciar nuestras reivindicaciones
y alimentar la mala reputación del sector educativo”. Además, critican que haya trasmitido
“pocas imágenes” de las grandes protestas que hubo en Barcelona que los sindicatos califican
de “históricas”. “Estamos muy molestos y esperamos que reconsideren cómo están explicando
nuestras acciones”. 

Manifestación profesores día 29  de marzo / LUIS MIGUEL AÑÓN (CG)

TV3 deberá "repensar" la cobertura

Los sindicatos educativos consultados se desmarcan de una iniciativa que han emprendido los
centros educativos a título individual y que es otra muestra del nivel al que ha escalado el
conflicto educativo en Cataluña. Los representantes de los trabajadores señalan que rechazan
"desligitimar" a las instituciones en el marco del conflicto laboral. Respetan que “algunos
docentes puedan creer que ha habido una cobertura sesgada y lo planteen por los canales
oportunos”, pero sin que esta opción consiga un apoyo unánime de los representantes sociales.

Con todo, algunas organizaciones laborales como Ustec sí afirman de forma abierta que los

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/profesores-tv3-cobertura-conflicto-educativo_653573_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/ub-asistencia-legal-profesores-espiados-pegasus_650996_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/vicent-sanchis-justifica-puta-espana-tv3_517353_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/josep-gonzalez-cambray
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/junqueras-defiende-cambray-huelga-educativa-cataluna_629744_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ccma-ampara-insultos-colaboradores-tv3-redes-sociales_391182_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/cataluna-lidera-nuevo-recortes-en-sanidad-educacion_382644_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/expertos-avisan-nuevo-curriculum-aleja-mas-mujeres-formacion-tecnologica_642917_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/huelga-hambre-contra-castellano-carles-furriols-renuncia_648809_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/miles-profesores-se-manifiestan-en-barcelona-cambray-traidor_626402_102.html


medios públicos catalanes “sólo sacan la versión del departamento y, a los profesores, les dejan
de lado”. “Tendrían que ser más objetivos”, sentencian desde uno de los sindicatos mayoritarios
del sector. También desde UGT lamentan el trabajo que se ha realizado desde la televisión
pública: “Nos han acostumbrado a informar de una manera manifiestamente sesgada sobre las
movilizaciones del personal docente”, aseguran sus representantes. 

Los docentes consideran que Baladas tiene una nueva oportunidad para "repensarse" la
cobertura que ofrece a las nuevas movilizaciones que tendrán lugar durante este tercer trimestre
escolar. El conflicto laboral se ha recrudecido en los últimos días y se espera un final de curso
marcado, de nuevo, por la conflictividad. 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/sindicatos-pistoletazo-salida-tercer-trimestre-movilizaciones_638151_102.html
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Salut rectifica: un nen amb una malaltia
minoritària continuarà a l’escola ordinària
BarcelonaL’Aleix té una malaltia minoritària que només afecta una desena de criatures a
Espanya, la miopatia miotubular, i el departament de Salut havia comunicat a la seva família que
el curs que ve no podria continuar a l’escola ordinària, on actualment fa P3. Després que l’ARA i
altres mitjans expliquessin que Salut tancava les portes de l’escola ordinària a l’Aleix , la
conselleria ha rectificat. Segons ha explicat Efe i ha confirmat l’ARA, "després d’avaluar
diverses opcions disponibles" Salut posarà els recursos sanitaris necessaris perquè el nen no
hagi de marxar de l’escola Claret de Barcelona.

Fonts del departament han assegurat que hi haurà "un recurs doble ofert per l’atenció primària
de l’Institut Català de la Salut i per l’Hospital Sant Joan de Déu". Amb aquest doble recurs, Salut
ha argumentat que l’atenció sanitària tindrà "totes les garanties per al nen i per a les
professionals que l’atenen". En declaracions a Efe, la mare de l’Aleix, Alba Jardiel, s’ha mostrat
"satisfeta" amb la rectificació, però ha demanat que el recurs sigui "estable i sostingut en el
temps" i es mantingui "al llarg de tota l’etapa educativa". Jardiel vol el "compromís per escrit" per
"evitar eventualitats del futur" que puguin suposar l’eliminació del recurs.

L’Aleix té dret a assistir a l’escola ordinària, segons el decret de l’escola inclusiva del 2017, però
Salut, l’Hospital Sant Joan de Déu i el Consorci d’Educació de Barcelona havien dit a la família
que el curs vinent no posarien les dues infermeres que el nen tenia fins ara a l'aula i que feien
torns per atendre’l quan calia. Jardiel va defensar que el seu fill havia seguit bé les classes en
l'aspecte cognitiu i que està molt motivat i integrat al centre. El Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Barcelona (COIB) també va deixar clar que el nen "té tot el dret a assistir a una
escola ordinària i a rebre cures especialitzades per part d'una infermera".

El decret del 2017 estableix que les escoles i els instituts incorporin especialistes d’orientació
educativa, hores d’atenció a la diversitat o fisioterapeutes per poder escolaritzar els alumnes que
tenen el que abans es coneixien com a necessitats educatives especials i que ara s'anomenen
necessitats específiques de suport educatiu de tipus A, és a dir, amb discapacitat o trastorns de
conducta. Són uns 30.000 a Catalunya. Però des d'aleshores pràcticament no s'ha desplegat.
En una concentració fa unes setmanes davant la conselleria d'Educació , diverses famílies i
entitats van denunciar, amb esgotament, que el departament té "guardada la normativa en un
calaix": el decret que havia de servir perquè cada alumne tingués "els recursos adequats" per
facilitar-los l'aprenentatge a la pràctica només els serveix per aconseguir "les molles", sempre
en funció de la pressió que fa la família a les institucions. "Si el teu fill té recursos o no, no depèn
de l'administració, sinó de la capacitat de mobilització de la família", asseguraven. El cas de
l'Aleix n'és una bona prova.

Portada

Última hora

Descobreix

https://www.ara.cat/societat/educacio/salut-rectifica-nen-malaltia-minoritaria-continuara-escola-ordinaria_1_4354490.html
https://www.ara.cat/societat/educacio/familia-denuncia-salut-denega-l-escolaritzacio-ordinaria-fill-malaltia-minoritaria-educacio_1_4345357.html
https://www.ara.cat/societat/educacio/decret-l-escola-inclusiva-engany_1_4320692.html
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Examen de catolicidad para la escuela
cristiana
El día de Pentecostés comenzará su andadura oficial en el Vaticano el nuevo Dicasterio
para la Cultura y la Educación. Una de las últimas herencias será la instrucción La identidad
de la escuela católica para una cultura del diálogo, fechada el 25 de enero pasado, aunque
presentada el 29 de marzo.

Un documento normativo que, con visión de futuro, trata de aplicar la “cultura del encuentro” que
predica el papa Francisco a todas las dimensiones de las instituciones educativas católicas,
incluyendo el encuentro y las relaciones mutuas entre diócesis e instituciones religiosas,
obispos y superiores de congregaciones.

Aunque la instrucción es de alcance universal, se apuntan los problemas y tensiones
vividas, sobre todo en los países de gran tradición educativa eclesial. El eje de todo ello es la
“identidad de la escuela católica”, verdadero punto de encuentro desde el que construir la
propuesta del mañana de los centros educativos de la Iglesia en toda su amplitud.

Colaboración y reconocimiento

Así lo ve, por ejemplo, Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, para quien,
“en una escuela de inspiración cristiana, el punto de encuentro debe ser siempre el Evangelio,
no en sentido restrictivo, sino en cuanto Buena Noticia que desde la tarea educativa se
comparte con todos, al interior y más allá de la comunidad educativa”. Desde esta perspectiva,
“todos los elementos señalados por la instrucción son un desafío”, ya que “no debemos olvidar
la dimensión carismática de la escuela católica, su ser en salida ni su capacidad para
generar desarrollo y futuro”.

Como responsable de formación del profesorado en la Archidiócesis de Madrid y director
del Observatorio de la Religión en la Escuela, Carlos Esteban Garcés valora la instrucción
como “un indicador más del compromiso con la educación que la Iglesia está reavivando” tras
un período suficiente de andanza posconciliar. Para él, “cuidar la presencia de la Iglesia en la
escuela se ha convertido en una misión esencial”, y el Pacto Educativo Global es otro indicador.

De ahí que el documento sea algo más que “una declaración de principios; inspira cómo
interpretar algunos puntos sensibles y críticos de las escuelas católicas. Aunque su aplicación
deberá tener muy en cuenta los contextos concretos”. En cualquier caso, añade, “es una
invitación a renovar nuestros proyectos educativos en clave de una Iglesia en salida”. Y
es que los tiempos actuales reclaman “visibilizar en mayor medida los rasgos esenciales de la
educación cristiana”.

Dos ámbitos de presencia

Para Óscar Bartolomé Fernández, delegado nacional de Escuelas de los salesianos en
España, “profundizar en la identidad de la escuela católica es algo positivo y enriquecedor”, sea
en el momento que sea. De hecho, cree que “conocer bien nuestra identidad como escuela

https://www.vidanuevadigital.com/2022/04/29/examen-de-catolicidad-para-la-escuela-cristiana/


católica es importante, aunque más importante es vivirla”.

Algo que se encuentra con tensiones, ya que “no es fácil que todo el profesorado, al igual que el
resto del personal que viene a nuestros centros, esté plenamente identificado con el ideario o la
identidad de la escuela católica”. Ante esto, la clave es reforzar la exigencia en lo que a
“formación continua” se refiere. Más allá del profesorado, asevera, “tampoco todas las
familias que traen a sus hijos a nuestros centros son católicas o lo hacen explícitamente por el
ideario”.

Y esto es posible. O al menos eso es lo que constata Rafael Blanco Morales, delegado de
Enseñanza de la Diócesis de Salamanca, donde hay “una rica presencia de religiosos en la
enseñanza, tanto en la ciudad como en los pueblos”, que conviven con dos colegios
diocesanos. Entre unos y otros, la escuela católica acoge a un tercio del total del alumnado
del territorio diocesano. Por ello, explica, desde hace casi diez años, en el equipo de la
delegación “siempre se ha contemplado la presencia de al menos un director y un delegado de
pastoral de la concertada”.

“Para nosotros, es fundamental entender nuestra tarea como coordinación diocesana de la
‘evangelización en la enseñanza’, que tiene dos ámbitos complementarios –al menos– de
presencia: las clases de Religión en la pública, y la concertada en general en sus múltiples
tareas evangelizadoras”, subraya.
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Cambray advierte a maestros: “Los boicots
no me pararán”
Josep González-Cambray vuelve a cargar contra los sindicatos y el boicot de algunos de los
actos del Departamento de Educación por parte de algunos docentes. El conseller ha asegurado
que el adelanto del inicio del curso “no afecta a los derechos laborales” de los maestros, pero
les acusa de actos violentos con “actitudes impropias de un profesor”.

“Entendemos el malestar después de dos años de pandemia, y sabemos que los maestros
también están cansados. Pero queremos un acuerdo, que se sienten y poder dar una respuesta
a la comunidad educativa”, ha asegurado Cambray en una entrevista en El Món de Rac1. El
conseller sigue así responsabilizando a los sindicatos de haber “renunciado” a asistir a siete
mesas sectoriales, algo que ya avanzó Crónica Global, y donde ya había acusado del presunto
sabotaje de algunos docentes a los actos de Educación.

“No me pararán”

Cambray ha advertido a los sindicatos educativos sobre el sabotaje de los actos que éste
protagoniza: “Los boicots no me pararán”. Actuaciones que el titular de Educación ha
catalogado de “falta de respeto” y “mal ejemplo de los maestros”.

Tensión en la protesta de docentes contra las políticas educativas de Cambray en Barcelona /
LUIS MIGUEL AÑÓN (CG)

Estos encontronazos se enclavan dentro de las declaraciones a este medio de algunos
sindicatos del sector, que advertían que “de ahora en adelante no tendrá un acto tranquilo”. Esta
fórmula de presión sale “más barata” que hacer huelga, aunque es un escenario que no se
descarta durante el tercer trimestre, donde la comunidad educativa continuará “en pie de
guerra”.

Reducción de la hora lectiva y contratación de 1.400
profesores

El republicano ha apuntado que en la última reunión con los sindicatos se trató “la reducción de
la hora lectiva del profesorado”. Esto, según ha explicado en la radio del Grupo Godó, supondría
contratar “1.400 maestros nuevos, además de los 2.800 que ya pondremos para reducir ratios”.

“La respuesta es todo o nada”, ha espetado el conseller al comité negociador de los docentes
de Cataluña. Por otro lado, ha atacado a los sindicatos asegurando que “no quieren acuerdo, no
han hecho ni una contrapropuesta”.
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Cambray tacha de “violentos” a los
profesores que le silbaron y boicotearon un
acto el lunes | Cataluña | EL PAÍS
Las relaciones entre los sindicatos educativos y el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-
Cambray, se enrarecen día a día y están tomando un camino de no retorno. Y las duras palabras
del consejero contra los representantes sindicales, que le boicotearon un acto el lunes,
tachándoles de “violentos” no se antojan de ayuda para encauzar las relaciones. “Las imágenes
de personas violentas que no permiten que se celebren actos no representan a la comunidad
educativa”, ha asegurado Cambray este jueves en una entrevista en Rac1.

El lunes, un grupo de un centenar de miembros de los sindicatos educativos irrumpieron en el
paraninfo de la Universitat de Barcelona donde Cambray presidía el acto de presentación de
una guía (UB) sobre la construcción de edificios educativos. Los manifestantes entraron en la
sala con silbatos y bocinas y pidiendo a gritos la dimisión del consejero. El acto, finalmente, fue
suspendido. “Hay boicots y sabotajes que no corresponden a actitudes propias de los maestros
y no son tolerables”, ha criticado Cambray este jueves, al mismo tiempo que ha calificado estas
actitudes de “violentas”. Preguntado sobre a qué se refería cuando hablaba de violencia, el
consejero ha abundado: “Cuando se ocupan espacios y entran por la fuerza sin permitir que se
realicen actos”. Y ha rematado: “Estos boicots no me pararán ni frenarán mi acción”.

A esto se añade el enquistamiento de las negociaciones entre el Departamento y los sindicatos
para revertir los recortes y evitar nuevas jornadas de huelga como las vividas en marzo. La
última reunión convocada fue, precisamente, el lunes por la mañana, horas antes de la protesta.
Cambray también ha cargado contra los sindicatos por no presentarse al encuentro. “No han
venido a las últimas siete mesas sectoriales. Dejan la silla vacía, pero dicen que quieren diálogo
y consenso. Pero en la vida lo que dices y lo que haces debe coincidir”, ha terciado. Y ha
añadido: “Si no vienen a hablar es que no quieren un acuerdo”.

Pero el viernes anterior sí hubo una reunión entre el Departamento y todos los sindicatos,
incluidos los que no participan de la mesa sectorial. En ella, Educación puso sobre la mesa una
nueva oferta: reducir un ahora lectiva -de 24 a 23- a los maestros de infantil y primaria el próximo
curso, lo que supondría contratar 1.463 profesores más y un coste de 67 millones. En secundaria
se aplicaría en el curso 2023-24 -de 19 a 18 horas- y se contratarían 2.009 docentes, con una
inversión de 105 millones.

Los sindicatos ya rechazaron el viernes la propuesta y se negaron a asistir el lunes si no se
modificaba. Exigen que la reducción se haga a partir del próximo curso, tanto en primaria como
en secundaria. “No podemos firmar un acuerdo que deje fuera a los profesores de secundaria.
Nos aplicaron los recortes a todos al mismo tiempo y la recuperación de las condiciones tiene
que hacerse igual”, argumentan los sindicatos en un comunicado unitario. Los representantes de
los trabajadores consideran este punto como un “línea roja” en las negociaciones.

Se retira el foco así del punto que hasta ahora era la fuente de la polémica: el avance del inicio
del curso una semana. Cambray ha insistido en que este asunto no está en discusión. “La
decisión está tomada”, ha zanjado. En este sentido, los sindicatos también reprochan a
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Cambray sus declaraciones sobre la necesidad de consenso y le recuerdan que la raíz del
problema está, precisamente, en la falta de acuerdo y de diálogo sobre el nuevo calendario
escolar, que fue anunciado por sorpresa sin consultar con ningún actor de la comunidad
educativa.

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

Suscríbete

Con todo, las posiciones de ambas partes se mantienen enrocadas. Educación, tras el plante de
los sindicatos y el boicot del acto que enojó fuertemente al consejero, publicó el martes la
relación de plantillas de profesorado, cerrando así la posibilidad de ampliar personal para el
próximo curso. Y los sindicatos están celebrando estos días asambleas para concertar las
protestas que llevarán a cabo en este último trimestre. Se intuye una primavera caliente.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra
newsletter semanal
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Crònica d’una vaga anunciada | Àngel
Guirado | Articles | El Punt Avui
 L’educació és la clau d’un país i un país avança si també ho fa l’educació per a tots els seus
ciutadans 

Des de la dècada dels noranta no havíem viscut una vaga dels docents. Aquelles eren vagues
secundades també, i majoritàriament, per l’alumnat de secundària, que es concentrava a la
plaça del Lleó de Girona. Carregats d’ous que acabaven esclafats a la façana de l’edifici
d’Ensenyament, semblava una festa, més que una reivindicació. Recordo alguns dels alumnes
promotors de les protestes, avui alcaldes i il·lustres diputats. En canvi, les vagues d’ara tenen el
rerefons del malestar acumulat pel cansament, pels incompliments reiterats, pel finançament
insuficient i, sobretot, per un diàleg inexistent amb els sectors de la comunitat educativa. Res és
casual i un fet com aquest hauria de marcar un abans i un després clar i inequívoc, per resoldre
problemes endèmics que s’han encarat sempre des de la tecnocràcia. Val a dir que aquest
govern ha implementat importants millores en l’escolarització i en les reduccions de ràtios. És
cert, però les protestes d’ara neixen pel tarannà en unes decisions preses amb les quals, en el
fons, tots estaríem d’acord. Avançar el calendari escolar és una necessitat si la conselleria fa els
deures al juliol, de la mateixa manera que es demana que els docents facin el mateix. Ha
mancat esforç per convèncer i molta pedagogia per explicar les directrius que pretenen resoldre
les mancances històriques del nostre sistema educatiu. Reformes, contrareformes i canvis
sobtats han posat constantment en risc la credibilitat del sistema educatiu, que, a més, s’ha vist
pressionat per la pandèmia i ara pels tribunals de justícia. És la insuficiència de recursos, també
de tecnològics i digitals; també l’absència formal de formació extensiva i permanent per a tot el
professorat. Hem de recordar que venim d’una Logse que va ser explicada, debatuda a
bastament, però mal finançada.

L’educació és la clau d’un país i un país avança si també ho fa l’educació per a tots els seus
ciutadans. Posar-hi els recursos és pensar en el demà, en el dels nostres nets i besnets. Pensar-
hi és treballar per a tota la diversitat i és també trobar l’equilibri entre el valor de la feina i el futur
d’un país. I això es fa pel reconeixement social de la feina docent i amb la dotació dels recursos
necessaris. Val la pena recordar les paraules de Nelson Mandela: “L’educació és l’instrument
més important que pots fer servir per canviar el món.”
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L'escola concertada demana al Parlament
modificar ja la llei del català per protegir els
centres
"Si arriba un requeriment d'aplicació d'un 25% de castellà a un centre educatiu, les direccions de
les escoles del Servei d'Educació de Catalunya estan totalment desprotegides jurídicament per
mantenir els projectes lingüístics", avisen les entitats a la carta, a la qual ha tingut accés l'ARA.
Al text deixen clar que valoren "positivament" que es modifiqui la llei de política lingüística "per
tenir un marc més estable i de més protecció de l'escola catalana". La proposta que van fer ERC,
Junts, el PSC i els comuns incloïa per primera vegada que els alumnes catalans tenen dret a
rebre els ensenyaments de les llengües oficials "i en les llengües oficials", de manera que
s'admetia que el castellà, com a llengua oficial a Catalunya, també és una llengua
d'aprenentatge a l'escola, tot i que s'evitava dir que és vehicular, com sí que es mantenia en el
cas del català. Les formacions polítiques van defensar, d'entrada, que l'acord era una capa de
protecció més per evitar que el TSJC obligui la Generalitat a decretar el 25% de les classes en
castellà, perquè el nou redactat establia que el castellà "també és utilitzat en els termes que fixin
els projectes lingüístics de cada centre".

Però el fet que al text s'inclogués que el castellà també s'ha de fer servir com a llengua
d'aprenentatge va despertar una allau de crítiques a les xarxes socials i Junts va posar l'acord
"al congelador" , a l'espera de buscar més consens entre algunes entitats. Des d'aleshores –i ja
fa més d'un mes– s'ha posicionat pràcticament tothom: la Plataforma per la Llengua, Som
Escola, Òmnium Cultural , els partits, alguns directors de centres o alcaldes i alcaldesses , però
no hi ha manera d'arribar a un acord per portar aquest o un altre redactat al ple del Parlament.
Mentrestant, la Generalitat ha presentat les seves al·legacions al TSJC per defensar-se de
l'execució forçosa que han demanat diverses entitats antiimmersió, que posaria contra les
cordes directors i directores i també el mateix conseller, Josep Gonzàlez-Cambray. El Govern
defensa que ja està tramitant iniciatives legislatives per "garantir normativament la utilització de
les dues llengües oficials", però la realitat és que aquesta està aturada, almenys durant quinze
dies més .

L'altra, en canvi, sí que segueix el seu curs, però està a les beceroles. La conselleria d'Educació
va anunciar un nou decret per modificar la llei d'educació de Catalunya (LEC) que "refermi el
model d'escola catalana" i "donar resposta al tribunal" amb un nou marc normatiu que no es basi
en percentatges. A la carta enviada a Borràs i als grups, l'escola concertada també reclama
acompanyar la modificació de la llei de política lingüística del "desplegament reglamentari
corresponent per part del departament". A més, les patronals i les associacions de famílies
rebutgen al text "la politització que determinats grups i entitats" han fet durant aquestes últimes
setmanes i demanen que els debats pedagògics es facin "dins l'àmbit educatiu". Tot plegat
arriba només uns dies després que Borràs es deixés veure en un acte de Plataforma per la
Llengua en rebuig a la modificació de la llei del català.

L'enèsim xoc entre Cambray i els sindicats

En matèria educativa, aquest dijous també ha sigut notícia l'enèsim xoc entre Cambray i els
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sindicats, després que s'hagin trencat les negociacions . El conseller d'Educació ha criticat les
imatges de "persones violentes" entre els actes de boicot i protesta dels sindicats, després que
un grup de docents vinculats a alguns sindicats entressin dilluns al paranimf de la UB per
"sabotejar" un acte públic del conseller. En declaracions a RAC1, ha dit que aquestes persones
"no representen" els mestres i suposen un mal exemple per als alumnes, i també ha deixat clar
que els boicots no impediran tirar endavant mesures anunciades, com l'avançament del curs
escolar o el desplegament dels nous currículums. "No m'aturaran", ha afirmat.

Al seu torn, els sindicats han negat que les seves accions siguin violentes i han dit que són "de
protesta i amb soroll". Les organitzacions ja preparen més mobilitzacions i fins i tot vagues
durant el tercer trimestre. "Situarem més dies de vaga ara al mes de maig, i acabarem el curs
mobilitzant-nos", ha dit a TV3 la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura. Els sindicats han mostrat
fins ara una imatge d'unitat amb comunicats conjunts recurrents, però els sindicats CCOO, Usoc
i la Intersindical no van fer-se ressò del boicot a Cambray a les seves xarxes socials.
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Un acord pel català a l'escola - Joan Ridao
S’endarrereix l’acord sobre la reforma de la llei de política lingüística (LPL) consensuada per
quatre grups parlamentaris sobre el català a l’escola. Tot i que totes les prevencions són
poques, no es tracta d’una proposta que posi fi a l’actual model de conjunció lingüística, que es
manté incòlume sobre els pilars de la llei de normalització lingüística de 1983, que exclou
l’elecció de llengua i la separació dels alumnes i manté l’objectiu que l’alumnat sigui competent
en totes les llengües al final de l’etapa obligatòria. Això fou validat pel Tribunal Constitucional
(TC) el 1994, a l’admetre que el català no només és llengua vehicular, sinó també el "centre de
gravetat" del sistema i això és el principal baluard.

Però aquesta mateixa sentència, molt celebrada al seu dia pel catalanisme lingüístic, deixava
clar que això no podia comportar l’exclusió del castellà. Per això, l’Estatut, a més d’afirmar el
català com a "llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge2", determina que
els alumnes tenen dret a conèixer amb suficiència oral i escrita "el català i el castellà, sigui quina
sigui la seva llengua habitual". No obstant, les sentències del TC sobre l’Estatut (31/2010 i
137/2010), a través d’una tortuosa interpretació encaminada a salvar el precepte estatutari, van
expandir-lo més enllà del que volia el legislador estatutari indicant que el català és llengua
vehicular i d’aprenentatge "pero no como la única, sin impedir por tanto –no podría hacerlo–
igual utilización del castellano" (FJ 24). Certament, la llei d’educació de Catalunya de 2009 no
acull aquest criteri, perquè es tracta d’una norma anterior a les sentències del TC; a més, no fou
impugnada en aquest punt, raó per la qual no va passar el filtre del TC, que molt probablement
hauria reiterat el seu posicionament. Aquest és el paisatge abans de la batalla.

El TSJC va arribar a la conclusió del 25% a partir d’una sentència del Tribunal Europeu de Drets
Humans de 1968 que no esmenta res que s'assembli a un percentatge

A partir d’aquí, el punt d’ignició de la conflictivitat judicial cal situar-lo en el moment en què
algunes famílies reclamen més castellà, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC),
abonant la discutible interpretació del TC i amb l’argument que la Generalitat no ha fixat la
proporció d’ús de les llengües –tot i que exactament ni el TC ni la legislació bàsica estatal
(llavors la Lomqe) ho exigien– "creà" el percentatge mínim de 25% d’hores lectives en castellà.
El Tribunal arribà a aquesta conclusió només a partir de les al·legacions de les parts i d’una
sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans de 1968 que no esmenta res que s'assembli a
un percentatge, prescindint doncs de la realitat sociolingüística imperant com demostra el fet que
considera «residual» la presència del castellà.

Durant anys, els danys d’aquestes resolucions judicials, que encara degoten, havien estat
controlats: afectaven determinats alumnes i centres i s’executaven per l’administració educativa
de qualsevol signe polític. La mare de totes les batalles fou una sentència del TSJC de
desembre de 2020, confirmada pel Tribunal Suprem, que va resoldre un recurs del ministeri
d’Educació contra la "inactivitat" de la Generalitat i l’"incompliment" de l’obligació de garantir
(regular?) l’ensenyament en castellà com a llengua vehicular. Però també atacava la resolució
que fixava les normes de preinscripció i matrícula de 2015-2016. Ara, la sala declara l’obligació
de garantir que "tots" els alumnes han de rebre l’ensenyament en les dues llengües de "manera
efectiva i immediata" en percentatge no inferior al 25%.

Als que pensen que la reforma projectada és tant com eludir la sentència, cal recordar-los que la

https://www.ara.cat/opinio/acord-catala-escola-joan-ridao_129_4354049.html


llei no ha de restar condicionada pel que diu la part dispositiva d’una sentència

És per això que la polèmica execució d’aquesta sentència aboca a donar una resposta general
a través d’una norma.

Fent de la necessitat virtut, és clar que una norma permet la participació en la seva elaboració
dels sectors representatius dels interessos afectats, a més que configura un marc estable i amb
seguretat jurídica per a l’administració i la comunitat educativa. Les possibilitats són diverses.
Primera, desenvolupar per decret la LEC (o directament la legislació bàsica estatal, que no fixa
percentatges i centra l’objectiu en assolir la plena competència, deixant a l’administració la
determinació dels instruments per assolir-ho). Segona, que el Parlament aprovi una llei, amb
l’avantatge d’ampliar el consens ara també a l’àmbit polític, amb l’avantatge que, en cas de ser
recorreguda –ara ja no pels particulars–, acabaria abans davant el TC que dels mateixos jutges
del TSJC que amb el seu activisme han generat un problema inexistent.

L’opció que plantegen quatre grups polítics és modificar la llei de política lingüística de 1998,
que conté un article genèric que defineix el model. La proposta, sense fixar percentatges, preveu
el que és una realitat des de fa tres dècades: el català és llengua vehicular i d’aprenentatge, i el
castellà ha de ser emprat en funció del projecte lingüístic de cada centre, de la situació
sociolingüística de l’entorn i de l'evolució de l’aprenentatge oral i escrit, d'acord amb els
instruments de verificació existents. Altrament, podem viure en la ficció que el castellà està
absent de les normes però no de les aules. O preveure que el català és l’única llengua vehicular.
O no fer res. Però això, a més de contrafàctic, té un recorregut jurídic escàs i pot implicar que el
TSJC acordi executar forçosament la seva sentència, en el pitjor dels casos instant cada centre
a complir-la perquè és d’abast general.

A la inversa, per als que pensen que la reforma projectada és tant com eludir la sentència, cal
recordar-los que la llei no ha de restar condicionada pel que diu la part dispositiva d’una
sentència. En ser una llei, la regulació correspon a la Generalitat, competent en educació i
llengua pròpia. El 25% és expressiu d’un singular plantejament del TSJC, però el legislador pot
considerar altres alternatives. Recentment, el TC va haver de donar la raó dues vegades a la
Generalitat arran d’una llei del Parlament que fixava un finançament de les escoles bressol
municipals diferent de la fixada pel mateix TSJC. Perquè el Parlament és l’expressió de la
voluntat de la ciutadania, i els tribunals, com tots els poders públics, hi estan sotmesos.

Joan Ridao és professor de dret constitucional a la Universitat de Barcelona
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El PSC tem que la gratuïtat del P2 a les
escoles bressol desbordi les places
públiques disponibles a Mollet - somMollet
El PSC de Mollet ha alertat que l'anunci de la gratuïtat per a les famílies del P2 a les escoles
bressol públiques el curs vinent podria desbordar les places existents a la ciutat. Ara Mollet
reconeix que la mesura presentada és "perfectible" però defensa l'aposta de la Generalitat que
assumirà la part que fins ara pagaven les famílies.

La qüestió es va debatre al ple arran d'una moció presentada pels socialistes per la
universalització de l'educació de 0 a 3 anys. El regidor d'Educació, Raúl Broto, advertia que per
al curs vinent, les tres escoles bressol municipals de la ciutat disposaran de 160 places de P2
per a un cens d'infants de 330 alumnes potencials. "Si no hi ha la possibilitat d'oferir una plaça a
tots els infants no podem parlar de gratuïtat. Amb l'increment de demanda hi ha el perill que hi
hagi famílies vulnerables que quedin fora de les places públiques", considerava Broto.

Aquest argument, però, era confrontat per la portaveu d'Ara Mollet, Marta Vilaret, qui recordava
que en els darrers anys "sempre han quedat places lliures". Vilaret a més, puntualitzava que
l'admissió a les escoles bressol municipals la gestiona l'Ajuntament a qui suggeria que
dissenyés un sistema per prioritzar l'admissió d'aquestes famílies amb menys recursos a les
places públiques, d'aquesta manera "les beques que pagava l'Ajuntament se les estalviarà".

La portaveu republicana defensava la mesura anunciada pel conseller d'Educació, González-
Cambray, per la qual el Govern català assumirà el terç del finançament del P2 que fins ara
pagaven les famílies, un anunci, però, que segons l'alcalde Monràs "encara no tenim plasmat en
cap document pocs dies abans de les portes obertes", criticava l'alcalde. Vilaret, amb tot,
defensava que "per primer cop en molts anys hi ha un Govern que fa una aposta per l'educació
infantil", deia, i demanava als partits ser "més generosos". "La mesura no és perfecta, perquè no
es pot arreglar el dèficit de 30 anys en dos dies, però aquest és un bon inici".

En la moció, els socialistes també criticaven que els 1.600 euros de més que pagarà el Govern
català "no cobreixen els costos reals ni els ingressos que els Ajuntaments rebien de les famílies"
i reclamaven "més recursos per cobrir els costos reals de les places". A més, la proposta d'acord
també el retorn dels deutes pendents dictaminats pel TSJC a l'Ajuntament de Mollet pels anys
que el Govern català va deixar de finançar la seva part de les escoles bressol. En aquest sentit,
Vilaret aclaria que la Generalitat ja està tornant aquests deutes de manera esglaonada, uns
pagaments que, segons Broto, s'allargaran fins al 2027.

La moció va tirar endavant amb el suport de tots els grups municipals i l'abstenció d'Ara Mollet
ERC MES.

https://www.sommollet.cat/noticia/80776/el-psc-tem-que-la-gratuitat-del-p2-a-les-escoles-bressol-desbordi-les-places-publiques-dis
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El PSC demana a la Generalitat que
l'educació 0-3 sigui totalment gratuïta | La
Torre del Palau
El grup municipal del

PSC de Terrassa

ha presentat

una proposta de resolució al ple municipal d'aquest divendres

perquè la Generalitat ampliï la

gratuïtat a tota l'educació infantil de 0 a 3 anys

. En una roda de premsa aquest dimecres a la tarda, el portaveu socialista,

Alfredo Vega

, ha explicat que des del seu punt de vista cal que s'abordi la universalització de l’educació
infantil.

Considren que s'han d'incrementar el nombre de places públiques i insta que estableixi el nou

Mapa de 0-3 anys de Catalunya.

"És molt important donar el valor que tenen les escoles bressol 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", ha
reivindicat Vega. 

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. 

D'altra banda, els socialistes també porten un acord en suport a

l’avortament sense assetjament

on demanen el suport 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. 

Finalment, també demanen modificar la

Línia 5 de TMESA

(Pla del Bon Aire - Can tries) per a recuperar una parada al nucli del barri del Poblenou, i

https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/80581/psc-demana-generalitat-leducacio-03-sigui-totalment-gratuita
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/80568/aquests-son-punts-ple-municipal-abril-terrassa


reivindiquen l'elaboració d'un pla de substitució o 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.
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PSC Terrassa demana la gratuïtat de
l’educació infantil 0-3
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.

Vega, president del Grup Municipal Socialista

El president del Grup Municipal Socialista, Alfredo Vega ha presentat la proposta que es debatrà
aquest divendres al plenari municipal del mes d’abril. “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.

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.

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.

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

https://monterrassa.cat/politica/psc-terrassa-gratuitat-educacio-infantil-261585/


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.
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Comença el procés per a l’elecció de rector o rectora
de la URV, amb dos ebrencs entre els tres candidats

UNIVERSITATS

TTeerrrreess ddee ll’’EEbbrree  Redacció

La convocatòria d’eleccions del
dilluns passat, 25 d’abril, dona el
tret de sortida a la campanya elec-
toral per a escollir el rector o recto-
ra de la URV per als propers qua-
tre anys a través de l’elecció de la
comunitat universitària. La vota-
ció, que serà electrònica per pri-
mer cop, es farà del 23 al 25 de
maig, i, en cas que siga necessària
una segona volta, es produirà en-

tre l’1 i el 3 de juny. Per primer ve-
gada, hi ha tres candidatures a la
rectoria i dos estan liderades des
de les Terres de l’Ebre. D’una ban-
da, Mercè Gisbert (Tortosa, 1964),
catedràtica de Tecnologia de l’E-
ducació de la mateixa universitat i
doctora en Ciències de l’Educació.
Per un altre costat, un altre profes-
sor de la URV, el perellonenc Josep
Pallarès, nascut el 1967. Llicen-
ciat en Ciències Químiques per la
UB i catedràtic de Tecnologia Elec-

trònica al Departament d’Enginye-
ria Electrònica, Elèctrica i Automà-
tica (DEEEA) de la URV des de
l’any 2009, Pallarès ja va ser vice-
rector de la URV, amb els rectors
Francesc Xavier Grau i amb Josep
Anton Ferré, i també ha estat di-
rector general d’Universitats amb
els governs de Puigdemont i Quim
Torra.

Tots dos intentaran agafar el re-
lleu de l’actual rectora, Maria José
Figueras,  llicenciada (1979) i doc-

tora (1986) en Biologia per la Uni-
versitat de Barcelona i especialit-
zada en microscòpia electrònica a
la Universitat de Groningen.

L’elecció de la persona que re-
presentarà la Universitat, i també
la màxima autoritat acadèmica,
correspon a tots els col·lectius de
la comunitat universitària, que te-
nen diferents pesos en el vot: el
professorat doctor amb vinculació
permanent (51%), la resta del
col·lectiu docent i investigador (12

%), l’estudiantat (20 %), i el perso-
nal d’administració i serveis (17%).
Així s’establix en l’Estatut de la
URV que el Claustre va aprovar el
passat 5 de novembre. 

El candidat o candidata que ob-
tinga el suport proporcional de
més de la meitat dels vots, un cop
aplicada la ponderació, serà pro-
clamat rector o rectora. Però si cap
candidatura assolix el 50 % dels
vots ponderats, serà necessària
una segona votació, a la qual no-
més podran concórrer els dos can-
didats que hagen rebut més su-
ports en la primera volta. Les can-
didatures seran proclamades defi-
nitivament l’11 de maig, i el 23, a
partir de les 10 h, s’obrirà l’accés a
l’urna electrònica.  ■

Educació amplia l’oferta 
formativa a l’Ebre amb set nous
cicles de formació professional

OFERTA EDUCATIVA

TTeerrrreess ddee ll’’EEbbrree  Júlia  Albacar

El Departament d’Educació ha
anunciat una ampliació de l’oferta
educativa a les Terres de l’Ebre
amb set nous cicles formatius que
s’impartiran en diferents instituts
d’arreu del territori. Amb estos
nous estudis, el Departament bus-
ca millorar la inserció laboral en
empreses del territori, garantir la
continuïtat dels estudis i reduir el
fracàs escolar.

La creixent demanda de places
de formació professional ha fomen-
tat la creació de noves especialit-
zacions de cicles formatius de grau
mitjà i superior, i que a les Terres
de l’Ebre se centren en quatre ei-
xos principals, com són l’àmbit
agroalimentari, l’energia, el turisme
i la informàtica. Este darrer és un
dels sectors més sol·licitats arreu
de Catalunya, però a les Terres de
l’Ebre també es prioritzaran altres
famílies educatives, com són, per
exemple, les relacionades amb la
construcció i la sostenibilitat.

Sobre la informàtica i les noves
tecnologies, per primer cop a Am-
posta s’impartirà el cicle superior

d’Animacions 3D, jocs i entorns
interactius a l’Institut Montsià, una
especialitat que, tal com ha reco-
negut la directora dels Serveis Te-
rritorials d’Educació, Montserrat
Perelló, és “una de les més sol·lici-
tades per empreses de tot el terri-

tori”. Per a afavorir la creació de si-
nergies amb altres entitats i empre-
ses, bona part de les hores lectives
d’este cicle es desenvoluparan a
les noves instal·lacions del FabLab
d’Amposta. 

Una altra de les peces clau per a

poder desenvolupar els nous currí-
culums és l’especialització de l’o-
ferta formativa. Per exemple, el nou
cicle de Vitivinicultura que s’impar-
tirà a l’Escola Agrària de Gandesa,
comptarà, per primer cop a Cata-
lunya, amb unes hores lectives de-

dicades a l’estudi de la producció
d’oli, un sector que fins ara no
comptava amb una formació espe-
cialitzada sobre el seu procés d’e-
laboració. 

Les empreses i els sectors eco-
nòmics de les Terres de l’Ebre tam-
bé han jugat un paper fonamental
a l’hora de dissenyar els nous estu-
dis del territori. Un dels exemples
el trobem en el cicle de grau mitjà
de Construcció, que s’impartirà a
partir del setembre a Deltebre, un
dels municipi de la província de Ta-
rragona amb un percentatge més
elevat de treballadors dedicats a
este sector.  

També es regularitzen este pro-
per curs els graus bàsics, desti-
nats, segons Perelló, a “aquell
alumnat de 15 anys que clara-
ment no superarà l’ESO”. Actual-
ment al territori s’impartiran 5
graus bàsics als instituts de Móra
d’Ebre, la Ràpita, Roquetes, Delte-
bre i Amposta, i que permeten a
l’alumnat especialitzar-se en infor-
màtica d’oficina, perruqueria, con-
servació d’instal·lacions esportives
i serveis administratius. Esta me-
sura, tal com ha assenyalat Pere-
lló, és clau per a evitar “el fracàs
escolar i l’absentisme, perquè
oferix una competència profes-
sional i el títol de l’ESO, que més
endavant servirà per a accedir a
altres estudis”.

Este curs, Educació ha prioritzat
per primer cop la matriculació dels
alumnes de 4t d’ESO als cicles de
grau mitjà, una mesura que per-
met reservar places als jóvens que
volen seguir estudiant i que fomen-
ta la continuïtat dels estudis posto-
bligatoris. ■
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L’Institut Montsià d’Amposta impartirà el cicle formatiu de grau superior d’Animacions 3D, jocs i entorns interac-
tius, un dels més sol·licitats per les empreses del territori. 



Mitjà: europapress.es

Publicat: 28/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 6.811.380
Lectores

Valor: 8.446€

URL: https://www.europapress.es/valencia/noticia-educacio-de...

Educació desenvolupa un curs de formació
del professorat perquè les científiques
tinguen més presència a les aules
   VALÈNCIA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

   La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport està desenvolupant un curs de formació del
professorat amb el títol 'Una ciència amb científiques per a l'aula' a través del CEFIRE, centre
específic dedicat a l'àmbit científic, tecnològic i matemàtic. La proposta s'emmarca en el projecte
europeu Erasmus + CA201 Women's Legacy, que la pròpia Conselleria lidera i que coordina la
investigadora Ana López-Navajas.

   'Una ciència amb científiques per a l'aula' consisteix en un curs pilot de 30 hores de durada
que s'imparteix de manera online i que es dirigeix al professorat d'Educació Secundària. Per al
seu disseny, en el qual s'ha estat treballant durant prop d'un any, s'ha comptat amb la
col·laboració de professionals de totes les matèries STEM: matemàtiques, biologia i geologia,
física i química, tecnologies i informàtica.

   Iniciada el passat 23 de març, en aquesta primera edició estan participant un centenar de
docents de centres educatius valencians: "La finalitat no és només donar a conéixer científiques,
sinó sobretot transformar i ampliar el concepte de la ciència, així com oferir instruments per a
incloure-les en la pràctica docent. Aquest enfocament pràctic és el que permetrà un canvi real
des de les aules", ha explicat en un comunicat Ana López-Navajas.

   Ara, l'equip del projecte europeu Women's Legacy es dedicarà a millorar el curs a partir
d'aquesta primera experiència i a adaptar-ho a més nivells educatius, com el professorat
universitari de màsters de Secundària. A més, la intenció és que s'impartisca en altres
autonomies i en països com Itàlia, Lituània i Escòcia.

   Aquesta formació és el primer producte intel·lectual del projecte europeu Erasmus + CA201
d'innovació educativa Women's Legacy liderat per la Conselleria d'Educació, que el seu objectiu
és que les contribucions de les dones en la història i la cultura formen part dels continguts
educatius. Així, el curs quedarà a disposició pública perquè qualsevol institució educativa puga
oferir-lo al professorat.

   Es completarà amb altres quatre productes intel·lectuals realitzats per l'equip de Women's
Legacy: un banc de recursos amb activitats, indicacions i informacions sobre les dones i les
seues contribucions, juntament amb tres catàlegs d'obres i fragments d'autoria femenina en
música, literatura i art.

   Tot açò es presentarà divendres que ve 6 de maig en Els Arts, en un acte dirigit a professorat
de l'àmbit estatal i representants d'institucions educatives autonòmiques, estatals i
internacionals. Aquests productes intel·lectuals també es publicaran en format digital i gratuït
pròximament en la web del projecte.

WOMEN'S LEGACY: PROJECTE EUROPEU ERASMUS +

https://www.europapress.es/valencia/noticia-educacio-desenvolupa-curs-formacio-professorat-perque-les-cientifiques-tinguen-mes-presencia-les-aules-20220428112137.html


CA201

   El projecte europeu Women's Legacy d'innovació educativa Erasmus + CA201 es va iniciar en
2020 amb una durada de tres anys. Ho lidera la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i
participen nou socis valencians, d'Itàlia, Lituània i Escòcia. Aquesta associació estratègica per al
desenvolupament de la innovació educativa en l'àmbit europeu està finançada amb 361.755
euros pel programa europeu Erasmus +.

   Entre els socis de Women's Legacy, que coordina Educació de la Generalitat, destaquen els
servicis d'educació del Glasgow City Council, l'ajuntament de la ciutat més gran d'Escòcia; les
universitats de València i Vilna; i el IAL Nazionale - Innovazione Apprendimento Lavoro, la major
xarxa italiana d'empreses socials que treballen en formació professional i formació contínua.

   Els altres cinc socis d'aquest Eramus+ són El Legado de las Mujeres, una associació
espanyola de professorat per a donar visibilitat a les dones en els continguts d'Educació
Secundària; l'Escola Sindical de Formació Melchor Botella d'Intersindical Valenciana, i dos
centres educatius de Secundària, el IES Benicalap de València i l'IS Luigi Einaudi d'Itàlia.

   El projecte va nàixer com a resposta europea a la necessitat comuna d'oferir instruments
d'intervenció didàctica que servisquen per a corregir la visió androcéntrica de la cultura
transmesa en l'educació i recuperar el patrimoni cultural europeu d'autoria femenina ocultat,
introduint una perspectiva cultural més completa en els continguts educatius.
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Comunitat Valenciana

n La Universitat Politècnica de 
València aprobó ayer en Consejo de 
Gobierno los últimos cambios en 
materia formativa con vistas al cur-
so 2022-23, cuando la UPV marca-
rá un hito, al ofertar 5.855 plazas de 
grado y doble grado.  

En total, se espera que, supera-
dos todos los trámites, la oferta de 

grados se amplíe a partir de sep-
tiembre con cuatro títulos más, re-
lacionados con el Transporte, la 
Robótica y las Matemáticas. 

Así, el Grado en Gestión del 
Transporte y la Logística se impar-
tirá en el campus de Vera (ETSI de 
Caminos, Canales y Puertos), y el 
Grado en Informática Industrial y 
Robótica lo hará tanto en la Escue-
la Politécnica Superior de Alcoi 
como en la ETSI de Ingeniería In-
formática en València, ya que de 
este título se ofrecen dos itinerarios. 

Entre las novedades, también fi-
guran el doble grado en Ingeniería 
Informática + Matemáticas, y el do-

ble grado en Administración y Di-
rección de Empresas + Matemáti-
cas. 

En este caso, esta oferta se suma 
a otras dobles titulaciones ya im-
plantadas por la Politècnica los úl-
timos cursos, también combinadas 
con las Matemáticas, debido a la 
alta demanda que hay en esta área. 

Asimismo, se pondrán en mar-
cha 12 nuevos programas acadé-
micos sucesivos, que vinculan un 
grado y un máster con el objetivo 
de dar visibilidad a las profesiones 
que requieren de este último para 
obtener las atribuciones profesio-
nales.

La UPV tendrá nuevos grados sobre 
Matemáticas, Robótica y Transporte

M.B. VALÈNCIA

u Los estudios se pondrán 
en marcha el próximo curso 
en el campus de Vera y en la  
Escuela Superior de Alcoi 

u CONCURSO ESCOLAR. La alumna Ariadna Molina Santiváñez, que cursa  
5º de Primaria en el Colegio Vilavella de València, representará este año a la 
Comunitat Valenciana ante el rey Felipe VI en la audiencia privada que el monar-
ca ofrecerá a los ganadores de la 41ª edición del concurso «¿Qué es un rey para 
ti?», promovido por Fundación Institucional Española (FIES) y Fundación Orange. 

Ariadna enseñará su trabajo a Felipe VI
LEVANTE-EMV

n El acoso escolar afecta al rendi-
miento académico del alumnado 
que sufre bullying en las 
aulas, hasta el punto 
de que puede per-
der, en un curso, 
entre tres y cin-
co meses de 
aprendizaje 
en las dife-
rentes áreas. 
Estas conse-
cuencias que 
se pueden agra-
var y acumular si 
la situación de aco-
so se alarga más de un 
año escolar, condicionando 
también las expectativas y posibi-
lidades de futuro de la víctima. 

Esta es una de las principales 
conclusiones de un estudio pre-
sentado ayer por la Fundación Al-
ternativas —ante el 2 de mayo, Día 
Mundial contra el Acoso Esco-
lar—, elaborado por Mauro Me-
diavilla, profesor de Economía 
Aplicada en la Universitat de 
València (UV), y Gisela Rusteholz, 
doctoranda. 

En «El impacto del acoso esco-
lar en el rendimiento académico 
en España», los autores analizan 
una muestra de casi 36.000 estu-
diantes de 15 años —la mayoría de 
4º de ESO—, y su rendimiento en 
las aulas en áreas como Matemá-
ticas, Ciencias y Lectura, todo ba-

sado en los datos que recogió el in-
forme PISA en 2018, a través de los 
cuestionarios respondidos por el 

alumnado, que también 
incluía preguntas so-

bre burlas, ame-
nazas o agresio-

nes físicas pa-
decidas en las 
aulas. 

El estudio 
constata un 
«empobreci-

miento del 
rendimiento 

académico» en 
las víctimas de aco-

so repetido y continua-
do, por lo que el acoso 

escolar supone «un 
obstáculo más en 
el proceso de en-
señanza y 
aprendizaje», 
con un «im-
pacto negati-
vo en todas 
las habilida-
des evalua-
das». 

En concreto, 
muestran una falta 
de conocimientos que 
corresponden a tres meses 
(un 30 %) menos de educación 
formal en Ciencias y hasta cuatro 
o cinco meses (40 y 50 %) en las 
materias de Matemáticas y Lectu-
ra, lo que supondría más de un 

tercio del curso, teniendo en 
cuenta que estos son de unos 10 
meses. Estas cifras, según recalcan 
los autores, son «consecuencia 
únicamente del acoso escolar», 
por lo que dan por probada la «re-
lación causal entre el acoso esco-
lar y el rendimiento académico». 

Burlas y agresiones físicas 
Según el informe, «las formas 
más comunes de violencia intra-
escolar son las burlas y los rumo-
res», con diferencias de género, 
pues entre las chicas son más co-
munes los comentarios y entre 
los chicos las agresiones físicas 
«prioritariamente». 

Por el contrario, los au-
tores aseguran que 

«no hay diferen-
cias significati-

vas por tipo de 
centro esco-
lar, entre pú-
blicos (16,84 
%), privados 
(15,47 %) o 

concertados 
(16,7 %). 

En España, la 
Comunitat Valen-

ciana (15,75 %) es una 
de las autonomías en las 

que se registran oficialmente me-
nos casos, junto a Galicia (15,82 %) 
y Castilla-La Mancha (15,61 %), las 
tres por debajo de la media espa-
ñola, que se queda en el 16,8 %. 

En el lado contrario están Astu-
rias (18,95 %), Castilla y León 
(18,05 %), y Andalucía (17,63 %). 

En las conclusiones, Mediavi-
lla y Rusteholz piden «no ignorar 
ni subestimar» un problema que 
a largo plazo supone «pérdidas de 
oportunidades educativas [en la 
educación superior] y laborales».  

Además de las consecuencias 
en el ámbito académico, el acoso 
también se traduce en la víctima 
en forma de baja autoestima, de-
presión, ansiedad, o sumisión, en-

tre otros problemas que apunta el 
texto. Asimismo, los autores con-
sideran prioritario «la detección 
precoz de este fenómeno» para 
que «se mitiguen de forma eficaz 
sus efectos». 

Para un futuro, Mediavilla y 
Rusteholz instan a volver estudiar 
los efectos del acoso escolar ya 
demostrados, pero en esta oca-
sión según variables como el gé-
nero o el estatus migratorio del 
alumnado, además de añadir el 
cyberbullying.

Las víctimas de acoso 
escolar pierden hasta cinco 
meses de aprendizaje 
u Un estudio revela que el «bullying» lastra el rendimiento académico 
del alumnado agredido, en áreas como Matemáticas o Lengua

MIRIAM BOUIALI. VALÈNCIA

Familias a la salida de un centro educativo. M.Á.MONTESINOS

15 
POR CIENTO 

del alumnado sufre  
acoso escolar 

u La Comunitat Valenciana está 
por debajo de la media estatal 
del 16,8 %, siendo una de las 

autonomías con menos 
afectación.

50  
POR CIENTO 

de pérdida de conocimientos 
u El alumnado que sufre acoso es-
colar muestra una falta de cono-

cimientos de hasta el 50 % en 
Matemáticas y Lectura.
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L’addicció al mòbil entre els joves s’agreuja
| Redacció | BARCELONA | Societat | El Punt
Avui
Un de cada tres adolescents fa un ús problemàtic i addictiu d’internet i les xarxes socials,
generalment a través d’un mòbil que rep de mitjana entre els 10 i 11 anys i que possibilita
pràctiques potencialment perilloses, com compartir material sexual, ciberassetjament, videojocs
o apostes en línia.

Són dades que recull l’informe d’Unicef L’impacte de les tecnologies per a la relació, informació i
comunicació (TRIC) en la infància, que van presentar ahir el responsable d’educació de l’ONG a
Espanya, Nacho Guadix, i la coordinadora a Catalunya, Quima Oliver.

L’ús de la tecnologia suposa una aportació transcendental tant des del punt de vista social com
emocional per a un adolescent (4 de cada 10 es connecten per no sentir-se sols) i els ajuda a
trobar alegria, diversió i tranquil·litat. Però alhora aquestes tecnologies possibiliten pràctiques
perilloses, com ara addicció als videojocs, a apostes en línia, ciberassetjament o exposició a
contingut eròtic o a propostes sexuals d’adults.

L’informe d’Unicef, elaborat a partir d’una mostra de 50.000 alumnes d’ESO de 265 instituts de
tot l’Estat (d’11 a 18 anys), alerta del potencial addictiu d’internet i les xarxes socials. Així, estima
que un de cada tres alumnes d’ESO (uns 600.000 estudiants) podrien presentar el que es
defineix com a “ús problemàtic”, no només per la freqüència i intensitat, sinó també per l’alt grau
d’interferència en el dia a dia dels joves i les seves famílies.

El 31% estan connectats més de cinc hores al dia entre setmana i la meitat també superen
aquest temps diari durant el cap de setmana. Unicef ha alertat de l’escàs nivell de supervisió de
les famílies, ja que constata que només un 29% posen límits a l’ús d’internet.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2132571-l-addiccio-al-mobil-entre-els-joves-s-agreuja.html


Mitjà: abc.es

Publicat: 28/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 22.953.955
Lectores

Valor: 28.462€

URL: https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-cada-tres-adol...

Uno de cada tres adolescentes españoles
hace un "uso problemático" de las redes
sociales
Barcelona Actualizado:28/04/2022 15:59h
Guardar

Uno de cada tres adolescentes españoles hace un «uso problemático» de las redes sociales y
las pantallas asociadas a la tecnología, y uno de cada cinco está enganchado a los
videojuegos. Así se desprende del informe 'El impacto de la tecnología en la adolescencia'
elaborado por Unicef con la participación de más de 50.000 adolescentes de 265 centros
españoles.

La edad media en España en la que un menor recibe el primer móvil con Internet es a los 10,96
años y, según ha explicado en rueda de prensa el responsable de Educación de Unicef
Espanya, Nacho Guadix, la conectividad es «prácticamente universal», es decir, casi todos los
participantes en el informe manifiestan que se conectan a la red. El portavoz de Unicef ha
alertado de que seis de cada diez adolescentes duerme con el móvil y uno de cada cinco
se conecta más allá de las 12 de la noche, algo que tiene una «repercusión muy grande»
en los hábitos de higiene y descanso de los jóvenes, ha dicho Guadix.

El responsable de Educación de Unicef España ha afirmado que el móvil es «uno de los
surtidores emocionales más potentes a los que se agarran» los adolescente, una vía en la
que encuentran emociones positivas como alegría, tranquilidad y placer, entre otras, informa Ep.

Uno de cada tres, posible víctima de acoso escolar

Sin embargo, el informe concreta que cuatro de cada diez adolescentes asegura que se conecta
para no sentirse solo, uno de cada tres podría ser víctima de acoso escolar y uno de cada cinco
podría ser víctima de ciberacoso.

Guadix ha subrayado que una exposición «tan grande y tan temprana» les expone a riesgos
como que uno de cada diez adolescentes ha recibido una proposición sexual en Internet
por parte de un adulto y más del 20 por ciento de los participantes en el informe ha quedado con
alguien que ha conocido en línea.

Respecto a los videojuegos, el responsable de Educación de Unicef ha afirmado que es la
principal forma de consumo y de ocio entre los adolescentes, aunque ha aclarado que la
cuestión de género es importante con una mayor incidencia entre los chicos, y de hecho el
21,9 por ciento de los participantes cree que puede ser 'gamer' profesional.

Más de 70.000 estudiantes han apostado dinero

La mitad de ellos juega a videojuegos no aptos para su edad, el 4,4 por ciento juega más de 30
horas semanales y los impulsores del informe han estimado que más de 70.000 estudiantes de
la ESO han apostado dinero en alguna ocasión.

https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-cada-tres-adolescentes-espanoles-hace-problematico-redes-sociales-202204281429_noticia.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-ocho-cada-10-adolescentes-conscientes-utilizan-demasiado-telefono-movil-202006171352_noticia.html


Guadix ha previsto una incipiente adicción o una predisposición a la ludopatía entre estos
adolescentes: «No tenemos claro que nuestra red de salud pública esté preparada para estas
nuevas formas de deterioro de la salud mental», ha lamentado.

El director de Innovación, Digitalización y Currículum de la consejería de Educación, Joan
Cuevas, ha asegurado que el diagnóstico que hace el Ejecutivo catalán de esta problemática es
«bastante compartido» y ha abogado por encontrar soluciones de forma conjunta entre la
administración, los expertos y las entidades.

El psicólogo del Hospital Sagrat Cor de Martorell (Barcelona) y coordinador del Comité de
Infancia y Adolescencia del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, Roger Ballescà, ha
advertido de la vinculación entre la tecnología con trastornos de ansiedad, trastornos
depresivos, y trastornos de conducta almentaria, entre otros.

Por su parte, la directora de Associaciones Federadas de Famílias de Alumnos de Cataluña
(aFFaC), Lidon Gasull, ha explicado que no todas las familias tienen el mismo conocimiento a
la hora de limitar el uso de las tecnologías, algo que ve «muy complejo» a la hora de gestionar.

La abogada especialista en infancia y adolescencia Noelia Liduina ve «imposible»
desvincular la tecnología de la vida de los adolescentes y cree que el ciberacoso es un reto
porque con la pandemia ha habido un auge importante, ha dicho.

Ver los comentarios
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El 83,5% de escolares de 3 a 6 años recibió
enseñanza de una lengua extranjera en el
curso 2020-2021, según Educación
   MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El 83,5% de los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años) tuvo ya alguna
actividad escolar impartida en una lengua extranjera, según la 'Estadística de las enseñanzas
no universitarias. Curso 2020-21. Enseñanza de lenguas extranjeras', publicada este jueves por
el Ministerio de Educación y FP con datos de las comunidades autónomas.

   Según dicha estadística, el inglés es el idioma más enseñado en todas las etapas educativas,
seguido por el francés.

   Este porcentaje de niños de segundo ciclo de Infantil que han iniciado el aprendizaje de un
idioma extranjero en el colegio supone un incremento de más de 10 puntos porcentuales en 10
años, dado que en 2010-2011 fue del 73,3%.

   Además, en cuatro comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja),
la totalidad del alumnado de esta etapa tuvo contacto con una lengua extranjera, esencialmente
el inglés. A partir de Primaria, la enseñanza de un idioma extranjero es obligatoria y está por lo
tanto generalizada.

   En la última década también ha aumentado el número de escolares de Primaria que estudia
un segundo idioma optativo, principalmente el francés, pasando del 5,9% del alumnado en
2010-2011 al 20% en 2020-2021. Esta enseñanza es especialmente importante en Andalucía,
donde el 67,3% estudió este segundo idioma el curso pasado, seguido de Canarias (36,8%),
Murcia (31,6%) y Aragón (27,1%).

   En Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en Bachillerato, el porcentaje de alumnos que
estudió un segundo idioma se ha mantenido estable: lo estudiaron respectivamente el 42,4% y
el 23,9% en 2020-2021, cuando lo hicieron el 40,5% y el 23,3% una década antes.

   Por comunidades autónomas, las que mayor proporción tuvieron de alumnado con segundo
idioma son Canarias (77,2%), Galicia (69%), Extremadura (60,2%) y Andalucía (56,3%). En
Bachillerato, destaca en particular Andalucía (65,1%), seguida por Navarra (22,9%), Galicia
(21,5%) y La Rioja (20,3%).

ENSEÑANZA BILINGÜE

   Por otra parte, 1.758.010 alumnos tuvieron parte de la enseñanza impartida en un idioma
extranjero el curso pasado. El 85,2% de ellos (1.498.487) participó en programas de aprendizaje
integrados de contenidos y lengua extranjera, el 9,4% (164.421) lo hizo en otras experiencias de
profundización en el conocimiento de una lengua extranjera y el 5,4% (95.102) estudió en un
centro de titularidad extranjera.

   Por niveles, en Primaria el 45,4% del alumnado participó en alguna experiencia lingüística de

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-835-escolares-anos-recibio-ensenanza-lengua-extranjera-curso-2020-2021-educacion-20220428114832.html


este tipo; en ESO, el 34,7%; y en Bachillerato, el 12,7%.

   Por titularidad de los centros, el porcentaje de alumnado de Primaria que siguió programas de
aprendizaje integrado era del 52,9% en los concertados y del 35% en los públicos. Sin embargo,
en ESO, el porcentaje de estudiantes que recibió este tipo de enseñanza bilingüe era mayor en
la enseñanza pública (32,5%), que en la concertada (25,9%).

   Las comunidades autónomas donde había mayor matrícula en programas de aprendizaje
integrado en Primaria eran Murcia (84,3%) y Castilla y León (63,7%). En ESO destaca Andalucía
(46,3%), Murcia (45,6%) y la Comunidad de Madrid (42%).

EL 64,6% DE LOS ALUMNOS DE EOI ESTUDIA INGLÉS

   Además, las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) tuvieron 330.986 alumnos, incluyendo el
régimen a distancia. El 64,6% (213.919) estudió inglés, el 13,3% (43.896) francés, el 8%
(26.583) alemán, y el 3,6% (11.794) italiano.

   En cuanto a las lenguas cooficiales, que también se imparten en las Escuelas Oficiales de
Idiomas, 9.183 alumnos estudiaron euskera, 4.161 valenciano, 1.524 catalán y 601 gallego. Y
8.008 personas estudiaron el español para extranjeros.
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Realidad virtual para mejorar la empatía y
combatir el bullying - Actualidad
El acoso escolar es uno de los temas que despierta mayor preocupación en cualquier
comunidad escolar, y la del Colegio Miramadrid de Paracuellos del Jarama no es una
excepción. Desde el centro se desarrollan anualmente diferentes iniciativas para sensibilizar a
los alumnos sobre este problema. El AMPA del colegio hizo una propuesta a la dirección que la
aceptó de inmediato, al ver que era interesante, diferente y permitía acercar el problema a los
alumnos desde un punto de vista mucho más cercano y hablando un idioma que ellos manejan
a la perfección: el de la tecnología.

Se trata del proyecto “Asignatura Empatía” que Samsung ha desarrollado junto al Ministerio
de Educación y Formación Profesional, con el objetivo de luchar contra el bullying a través de la
tecnología. En concreto se utilizan gafas Samsung Gear VR de realidad virtual para que los
alumnos vean un vídeo de 4 minutos que recrea en primera persona un caso de ciberbullying
sufrido por un escolar. La tecnología VR les sumerge en la acción y les hace participar de la
situación de una forma mucho más intensa. El vídeo inmersivo informa a los alumnos acerca de
qué es el acoso escolar y les ayuda a identificar y evitar los casos de bullying. Tras el visionado,
un coloquio ayuda a los escolares a conocer las indicaciones y pautas que pueden seguir para
resolver estas situaciones. 340 alumnos de sexto de primaria y 1º ESO del colegio Miramadrid
ya han recibido esta formación.

Para Diego Granja, responsable de Educación para Samsung España, “el video logra que los
niños entiendan y sientan como suya la angustia y el dolor de quien padece el acoso escolar o
el rechazo social, e identifiquen qué es exactamente el bullying. De ese modo toman conciencia
de la importancia que tiene el problema cuando sucede ante ellos, reduce algunos de esos
comportamientos de acoso y les motiva a no permanecer indiferentes y a tomar las medidas
necesarias buscando ayuda en su entorno. Además, “Asignatura Empatía” moviliza a los niños
para que combatan los actos de bullying”.

Iván Jiménez García, alumno de 1º de la ESO, describe la experiencia como: “muy interesante
ya que todo parecía muy realista en el vídeo y la charla me ha encantado porque hemos podido
hablar sobre el bullying en general”. A la pregunta de qué es lo que ha aprendido responde “que
no se debe hacer bullying a nadie y si te lo hacen hay que decírselo a tus profesores, padres o
tutores; si se lo hacen a un compañero no te calles, cuéntaselo a alguien que pueda ayudar”.
Convencido de que esto es algo que no debería ocurrir “en ningún sitio y menos en un colegio,
instituto, ni universidad”, Iván afirma que en el caso de que haya acoso “no hay que dejar de
lado a la víctima y hay que hablar con los profesores del tema”.

“Asignatura Empatía” tiene un formato que resulta muy atractivo a los alumnos – explica Álvaro
López de Quintana, tutor de 1º de la ESO -. El visionado con gafas 3D proporciona una
experiencia inmersiva que mete de lleno a los niños en la historia, la comprenden perfectamente
y en el coloquio posterior se sienten motivados y participativos”. Y señala que “es
particularmente interesante que los alumnos reciban información clara y solvente sobre los
peligros de las redes sociales por parte de personas del mundo de la tecnología que conocen el
tema de primera mano”.

https://actualidad-abc.com/realidad-virtual-para-mejorar-la-empatia-y-combatir-el-bullying/


Para María Ángeles Pérez Martínez, la directora del Centro, “gracias a “Asignatura Empatía” los
alumnos han reflexionado sobre el bullying y recibido pautas e indicaciones sobre cómo
resolver estas situaciones”. La tecnología inmersiva permite que el alumnado haya vivido “en
primera persona lo que han visto a través de las gafas de realidad virtual”. María Ángeles Pérez
también ha mostrado su agradecimiento a “la gestión del AMPA que ha permitido acercar esta
experiencia al colegio y a SAMSUMG por utilizar la tecnología con un propósito educativo”.

El proyecto “Asignatura Empatía” se enmarca en el programa Tecnología con Propósito de
Samsung, con el que lleva diez años rompiendo barreras a través de la tecnología. Hasta hoy
más de 30.500 alumnos de los primeros cursos de educación secundaria de cinco comunidades
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla han participado en el programa.



Mitjà: diaridegirona.cat

Publicat: 28/04/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 366.383
Lectores

Valor: 454€

URL: https://www.diaridegirona.cat/girona/2022/04/28/l-escol...

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.

https://www.diaridegirona.cat/girona/2022/04/28/l-escola-saint-george-school-65472538.html


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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Prop de 800 alumnes de 30 escoles
comparteixen la seva recerca científica al VI
Congrés Recerkids - La Manyana
Els congressos de la VI edició del programa Recerkids de ciència escolar tornen a la
presencialitat després de dos anys de pandèmia celebrats en format en línia. Els propers 29
d’abril i 12, 18 i 27 de maig, prop de 800 alumnes d’un total de 30 escoles de tot Catalunya
participaran als quatre congressos del programa de foment de l’esperit científic que tindran lloc a
Lleida, Barcelona, Girona i Tortosa.

Recerkids és una iniciativa del Departament de Recerca i Universitats adreçada a alumnes de
5è i 6è d’educació primària amb l’objectiu de promoure la recerca i donar a conèixer la tasca
investigadora i de divulgació que es duu a terme a les universitats i als centres de recerca de
Catalunya.

Els congressos són la culminació de tot un trimestre de recerca científica a les escoles, que en
l’edició d’enguany ha comptat amb la participació de més de 3.200 alumnes de 90 centres de tot
Catalunya i ha girat al voltant de la biodiversitat i l’estudi de les aus. Posteriorment les escoles
tenen l’ocasió de compartir els resultats de la seva recerca amb altres centres participants al
programa i amb els investigadors i investigadores de les universitats.

Demà divendres 29 d’abril tindrà lloc el primer dels quatre congressos d’enguany, que aplegarà
150 alumnes d’escoles de la demarcació de Lleida al Campus ETSEA de la Universitat de
Lleida (UdL). La trobada ha comptat amb la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació
(ICE) i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida (ETSEA). Els
tres congressos següents se celebraran a les ciutat de Barcelona (Facultat de Biologia de la UB,
12 de maig), Girona (Parc Científic i Tecnològic de la UdG, 18 de maig) i Tortosa (Campus
Remolins de la URV, 27 de maig).

El congrés de Lleida comptarà amb la participació, entre d’altres, del director general d’Impacte
Territorial i Social del Coneixement, Xavier Quinquillà, i del director de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL, Jordi Graell.

 

Recerca a l’aula compartida a la universitat

Durant la primera fase del programa Recerkids, que va començar al gener i ha acabat a l’abril,
els grups-classe han desenvolupat una de les recerques proposades. Per commemorar
l’aniversari de Josep Fuset, autor del primer catàleg d’aus del nostre país, les recerques s’han
emmarcat dins d’un tema de molta actualitat i que s’adequa al currículum de 5è i 6è: la
conservació de la biodiversitat i l’impacte de l’acció humana sobre les aus.

Dins d’aquesta temàtica i amb l’objectiu de facilitar la feina al professorat, s’han proposat dues
recerques. Una proposta de la recerca pautada animava l’alumnat a realitzar un estudi científic
sobre les diferents variables que poden condicionar la biodiversitat de les aus, a través de
simulacions per ordinador. La segona investigació, més oberta, proposava fer un estudi científic

https://www.lamanyana.cat/prop-de-800-alumnes-de-30-escoles-comparteixen-la-seva-recerca-cientifica-al-vi-congres-recerkids/


sobre la biodiversitat de l’entorn de l’alumnat, posant el focus en les espècies d’aus que
tinguessin més a l’abast.

El professorat de les escoles participants ha rebut material didàctic -un quadern de recerca per a
l’alumnat i una guia didàctica pels professors- i assessorament pedagògic per part de l’equip
d’especialistes en didàctica de la ciència d’Eduxarxa. Un cop finalitzada la recerca, cada grup
ha elaborat un pòster amb els resultat de la recerca, que serà publicat al web del programa.

https://www.recerkids.cat/edicio-2021/
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Les Escoles Especials de la Diputació
bategen el seu capgròs amb el nom de
‘Fina’ - La Manyana
Les Escoles Especials Llar de Sant Josep de la Diputació de Lleida han batejat aquest  dijous el
seu nou i primer capgròs amb el nom de ‘Fina’, coincidint amb la celebració de la primera edició
de la Festa Major del centre impulsada per l’equip directiu. El president de la Diputació, Joan
Talarn, ha estat el padrí de la ‘Fina’, i a l’acte han participat, a més de la comunitat educativa, el
diputat de les Escoles Especials, Francesc Sabanés, els vicepresidents Jordi Latorre i Estefania
Rufach, i el diputat de Recursos Humans, Jordi Verdú.

La finalitat del projecte és poder celebrar la Festa Major de les Escoles Especials i es pretén que
cada any, pels volts de Sant Josep, se celebri a l’escola una rua per la Caparrella amb una
ballada dels capgrossos conjuntament amb un grup de tabalers i tabaleres, que estarà compost
pels mateixos alumnes que ho treballaran a l’aula de música. En l’acte de presentació i bateig
ha participat l’Esbart Dansaire Sícoris.

Amb aquesta iniciativa es vol propiciar un treball multidisciplinari amb la implicació de tots els
professionals del centre, i en el qual puguin participar tots els alumnes, des dels més petits (4
anys) fins als més grans, alumnes del Programa de Formació i Inserció (PFI), d’entre 18 i 21
anys.

Talarn ha felicitat la comunitat educativa de les Escoles Especials “per aquesta nova companya
i per crear una Festa Major, que és un dels esdeveniments que ajuden a fer comunitat”.

El treball tindrà en compte aquells alumnes amb necessitats educatives especials que
requereixen d’un treball manipulatiu, sensorial  i vivencial especial, així com endinsar els
alumnes en les tradicions de la cultura catalana, conèixer els orígens de la tradició, i oferir els
capgrossos a l’Ampa de l’escola per poder participar en diferents festes majors de les contrades
de Lleida.

El projecte contempla elaborar tres capgrossos més al llarg dels tres següents cursos 2022-
2023, 2023-2024 i 2024-2025.

https://www.lamanyana.cat/les-escoles-especials-de-la-diputacio-bategen-el-seu-capgros-amb-el-nom-de-fina/
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Xerrada per reflexionar sobre com evitar el
fracàs escolar ·

Eduard Vallory (esquerra) i Jaume Funes

Xerrada organitzada per la Fundació Sant Vicenç de Paül de Figueres amb la participació de
l’analista social especialitzat en educació, Eduard Vallory, i el psicòleg i educador, Jaume Funes

La Fundació Sant Vicenç de Paül impulsa, el proper 12 e maig, una xerrada per reflexionar sobre
com transformar l’educació per evitar el fracàs escolar i oferir noves possibilitats a tots els infants i
joves en el marc de l’actual sistema educatiu.

L’acte, que porta per títol Sortir-se’n. Una conversa sobre aprenentatge i vida, estarà protagonitzat
per l’analista social i gestor del canvi especialitzat en educació, Eduard Vallory, i pel psicòleg,
educador i periodista, Jaume Funes. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Cate de Figueres i per a
participar-hi caldrà reservar plaça trucant al 972 670 130 o accedint al web www.ksameu.cat.

Aquesta activitat té lloc coincidint amb el 125è aniversari de la Fundació Sant Vicenç de Paül, que
ja fa més d’un segle que s’ocupa de donar suport educatiu a infants i joves de l’Alt Empordà que
es troben en situació de vulnerabilitat. Entre els projectes que impulsen des de la seu que tenen a
Figueres està KSAMEU, que enguany fa 15 anys i s’adreça a adolescents i joves de 12 a 18 anys que
necessiten suport socioeducatiu en horari extraescolar, l’Atrapa-somnis (per infants de 10 a 12 anys),
l’Espiadimonis (per infants de 8 a 12 anys a Sant Pere Pescador) o l’Emparaula’t (programes
d’alfabetització i coneixement del país que s’adreça a persones adultes).

La xerrada també s’emmarca en el programa #Primavera360, una iniciativa de la Fundació Jaume
Bofill per experimentar, compartir i reflexionar sobre educació equitativa i noves oportunitats
educatives, més enllà de l’escola, per a tots els infants i adolescents. El programa aglutina prop d’un

https://www.viladeroses.cat/xerrada-per-reflexionar-sobre-com-evitar-el-fracas-escolar/
https://i0.wp.com/www.viladeroses.cat/wp-content/uploads/2022/04/vallory_funes.jpg?fit=696%2C464&ssl=1
http://www.ksameu.cat/


centenar d’activitats escampades per Catalunya que s’organitzen entre finals d’abril i maig.

Qui és Eduard Vallory?

Eduard Vallory és director d’Estratègia Educativa Europea de la Universitat Pompeu Fabra, ha estat
director d’Escola Nova 21 i ha impulsat per encàrrec de la Generalitat un programa universitari per al
desenvolupament professional dels mestres (2014-19). És analista social i expert en gestió del canvi,
centrat en la millora de l’educació, i és president de CATESCO (abans anomenat Centre UNESCO de
Catalunya-UNESCOCAT).

Vallory és Doctor en Ciències Polítiques i Socials (UPF), té un màster en Ciències Socials (University
of Chicago), i és llicenciat en Filosofia (UB) i en Periodisme (UPF).

Coincidint amb la xerrada, Vallory presentarà el seu nou llibre,Aprendre, on per primera vegada
l’autor parla de la seva experiència educativa i de la solitud d’un jove perdut en un món on tots els
altres comprenen. També parla de la capacitat que tots tenim d’aprendre, de la vida, de la mort, la
passió, la identitat, la vulnerabilitat, la felicitat i la capacitat d’esdevenir.

Qui és Jaume Funes?

Jaume Funes és psicòleg, educador i periodista que ha treballat en diverses administracions i escoles
pel que fa a l’atenció educativa i terapèutica, la supervisió i l’acompanyament d’equips. Està
especialitzat en adolescents i les seves dificultats socials, i ha estat professor i investigador en
diverses universitats.

Autor de molts llibres i articles, va publicar La nova delinqüència infantil i juvenil, el 1982, quan
semblava que el problema dels joves eren les bandes. Pensant en la renovació de l’escola, va
publicar Fer de mestre quan ningú no sap per a què serveix. Entre els seus darrers llibres sobre els
adolescents hi ha Estima’m quan menys ho mereixi… perquè és quan més ho necessito (2018), un èxit
de vendes que va arribar als 25.000 exemplars, i Estima’m… però vull saber-ne més (2020).

Ara a Figueres presentarà Encara he de viure, una novel·la que descriu sis vides adolescents símbol
de moltes vides quan s’acaba l’ESO. El llibre tracta de l’aventura de descobrir què fer amb el final
d’aquesta etapa i com situar-se de manera jove al món.

 

 

 

http://www.eduardvallory.cat
http://www.jaumefunes.com
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Terrassa celebra una jornada per abordar
els nous reptes educatius | La Torre del
Palau
L'Ajuntament convoca una

Jornada de creació d'aliances

per abordar els nous reptes educatius de

Terrassa

, amb l'objectiu d'implicar tota la ciutat en els reptes de futur del

sistema educatiu

. La jornada, que s'emmarca en el projecte

Terrassa Aprèn

, tindrà lloc el

4 de maig

a l'

Escola Serra de l'Obac

a partir de les

17.30 h

, i és oberta a professionals de l'educació, serveis públics, entitats, empreses, famílies i a tota la
ciutadania.

La Jornada de creació d'aliances inclourà una 

ponència inicial

 a càrrec del president del Consell Escolar de Catalunya, 

Jesús Viñas

. Tot seguit, els assistents es dividiran en tres grups per identificar els reptes a abordar i es
crearan 

grups de debat

. Les persones que vulguin participar s'hi han d'inscriure mitjançant un 

https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/80572/terrassa-celebra-jornada-abordar-nous-reptes-educatius-


formulari

.

Terrassa Aprèn

és un projecte del Consistori creat amb la finalitat d'implicar tota la ciutat en l'

educació

com a

motor de canvi

i progrés social. La iniciativa parteix de la necessitat d'actualitzar el

Projecte Educatiu de Ciutat de Terrassa

(TPEC) de

2003

, integrant noves perspectives i adaptant-se al panorama actual. És per això que el primer pas
del projecte ha estat elaborar una

diagnosi

sobre la situació del sistema educatiu de la ciutat, amb una primera jornada celebrada al juny
amb mig centenar de professionals dels serveis municipals.

En aquest sentit, la regidora d'Educació,

Teresa Ciurana

, ha valorat que sigui "una jornada

oberta

a tots els públics perquè justament l'esperit de Terrassa Aprèn és que l'educació és cosa de
tothom". La també tinenta d'alcalde ha recordat que s'ha de "superar els

estereotips

de gènere en la trajectòria educativa d'infants i joves; acabar amb la

segregació

educativa, dins i fora de l'escola; o encaixar millor les aspiracions de l'alumnat i les necessitats
del mercat laboral".

 

 

https://forms.office.com/r/SmTcMZLJEb
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Alumnes de cinc instituts del Baix Empordà visiten l’espai
natural de Castell en el marc del projecte d’Escoles Verdes

Palamós.- L’entorn natural de Castell, a Palamós, ha estat el lloc escollit per realitzar una trobada dels instituts del Baix Empordà que
formen part de les Escoles Verdes, un projecte de suport a tots els centres educatius que promou la Generalitat de Catalunya amb la finalitat
d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

L’activitat s’emmarca dins la Trobada de Comitès Ambientals d’Alumnes del Baix Empordà. En total varen ser 90 els joves estudiants que
aquest dimarts es varen donar cita a Castell. Concretament alumnes de l’institut-escola Vedruna Palamós, de l’institut Puig Cargol, de
Calonge i Sant Antoni; i La Sureda, Baix Empordà i Frederic Martí i Carreras, de Palafrugell.
L’objectiu d’aquesta activitat educativa és el de posar en valor l’entorn natural, com un bé comú, destacant la responsabilitat que té la
ciutadania de vetllar per la seva conservació i millora.
La jornada la va obrir la benvinguda de la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós, i va comptar amb la participació de tècnics
municipals de l’Àrea de Medi Ambient i de l’ADF Gavarres Marítima que van acompanyar els joves estudiants en la descoberta d’aquest
espai natural i en les activitats que si varen fer. Concretament, la neteja d’algun racó d’aquest àmbit que queda més amagat de les zones
més transitades, la plantada d’arbres en l’espai de la plana de Castell i de dunes de la platja, així com la instal·lació de caixes niu en el bosc
de transició situat entre la plana i la platja, i en tasques de manteniment del mobiliari que facilita l’ús públic de l’espai.
El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar,
incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives vinculades al medi ambient, ajudant els centres a incorporar els valors de
l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
Aquest programa promou la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn, i afavorint l’intercanvi
entre els centres que comparteixen objectius.

https://revistabaixemporda.cat/alumnes-de-cinc-instituts-del-baix-emporda-visiten-lespai-natural-de-castell-en-el-marc-del-projecte-descoles-verdes/
https://revistabaixemporda.cat/wp-content/uploads/2022/04/palam-15.jpg


Projectes de millora i conservació de Castell
En els darrers anys l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós ha executat diverses accions de millora i conservació d’aquest
espai natural del municipi. En són exemple projecte d’integració paisatgística i ordenació de l’ús públic d’aquest destacat paratge natural de
Palamós, amb l’objectiu de recuperar la riquesa i varietat mediambiental de Castell, potenciant els valors naturals de l’indret i minimitzant
els impactes que provoca l’elevada freqüentació de visitants.
Aquest projecte, mitjançant el qual es va realitzar la plantació de 650 exemplars d’arbrat autòcton, també va incloure la millora de la zona
d’acollida i d’accés a la platja, així com les obres de portada d’aigua a aquest àmbit.
Un dels elements més destacats d’aquest procés van ser les obres de construcció del nou aparcament d’aquest espai. Una àrea
d’estacionament que es va situar en la zona de la plana més propera a la carretera d’accés a Castell, i lluny de les visuals d’accés a la
platja, fet que en permet una molt millor integració en el paisatge. En paral·lel també es va construir un camí de sauló, que uneix aquest
aparcament i la platja, i que esdevé exclusiu per a vianants i bicicletes.
Més recentment es destaca també el projecte per a la millora i consolidació de les dunes de la platja de Castell, un dels pocs àmbits litorals
de la costa catalana que conserven tan bé l’estructura d’un espai natural compost per platja, duna i bosc.
L’actuació ha permès la restauració amb garanties d’aquest sistema dunar, com a motor de biodiversitat de l’àmbit, consolidant i millorant
els serveis ecosistèmics que aquesta comunitat natural dona a la platja, amb la retenció de sorres i estabilització de la platja, millorant la
resiliència de la mateixa a fenòmens meteorològics intensos, fomentant la biodiversitat, i milloraran paisatgísticament l’àmbit.

https://revistabaixemporda.cat/linkout/6111
https://revistabaixemporda.cat/linkout/6110


https://revistabaixemporda.cat/linkout/6108
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‘Las clases’: el documental que pone de
relieve el tándem familia y escuela en
tiempos de pandemia | Familia | Mamas &
Papas | EL PAÍS
La vuelta a las clases tras el confinamiento era una incógnita para docentes, familias y alumnos.
El Ramiro Soláns es el colegio de Zaragoza que participa en el proyecto de La Escuela, Lo
Primero, y que ha grabado un documental que narra los tres primeros meses de la vida escolar
de un curso después del confinamiento. En la película, de una hora y media de duración y que
se puede ver en Filmin, se palpa el cariño con el que el equipo docente pone a punto las
medidas de contención frente a la covid; cómo se esfuerzan para luchar contra el absentismo
escolar; cómo hablan, y cómo empatizan con sus alumnos y sus familias, entre otros.

No falta tampoco la tristeza de los padres por no poder pasar de la valla para despedir a sus
hijos; o el miedo de que sus retoños no estén bien protegidos, mostrado en sus preguntas y
dudas en la puerta principal. El colegio es una comunidad, como ellos mismos lo definen, una
extensión del barrio zaragozano del Oliver, en el que el sentimiento de tribu sobrevuela toda la
cinta. Un sitio donde la pobreza, el desempleo, el desconocimiento del idioma y la
vulnerabilidad sobrevuelan sus calles, ya fuera del centro escolar.

Grabar el documental fue una iniciativa de la Fundación COTEC. “Esta plataforma lanzó la
campaña después del confinamiento, en julio de 2020, un laboratorio para que docentes toda
España participaran y que se denominó La Escuela, Lo Primero. Y ocurrió en un momento en
que nos lanzábamos a septiembre sin saber lo que iba a ocurrir. Si la escuela iba a ser un
modelo híbrido o si volvíamos otra vez a nuestras casas. Había mucha incertidumbre por la
respuesta de los centros ante esa situación”, explica por teléfono Rosa Llorente, directora del
centro educativo Ramiro Soláns.

El proyecto se lanzó para diseñar tareas creativas de cara a los grandes retos que se le
planteaban a la escuela. “En este marco, y de la mano, nació otro proyecto en verano, que era
documentar la escuela, la nueva escuela que nos íbamos a encontrar con todos los
condicionantes y cómo la comunidad educativa íbamos a afrontar algo que era imprevisible y
totalmente nuevo”, sostiene la directora. “Yo recuerdo la última semana de agosto de 2020, la
angustia, el miedo, la inseguridad, y a eso se unía cómo podíamos recuperar todo lo perdido
durante el confinamiento”, añade Llorente.

La llegada a clase tras meses en casa

“En nuestro contexto, las familias vivieron también el verano con muchísimo miedo”, prosigue,
“son familias con bajo nivel cultural en un porcentaje muy alto, y sus miedos son mayores, y a
nivel emocional también. Para estos chicos y chicas, la escuela es un lugar donde se eliminan
las desigualdades y que ofrece muchas oportunidades. Es un espacio de beneficio emocional.
La estabilidad emocional del alumnado era esencial, sobre todo por la forma en que sus familias
vivían y les trasladaban cómo sentían ese miedo”. “Además, nos preocupaba que durante el
confinamiento solo un 30% de las 190 familias que acuden al centro contaba con medios

https://elpais.com/mamas-papas/familia/2022-04-28/las-clases-el-documental-que-pone-de-relieve-el-tandem-familia-y-escuela-en-tiempos-de-pandemia.html
https://barriooliver.com/tag/ceip-ramiro-solans/
https://www.filmin.es/pelicula/las-clases
https://elpais.com/espana/madrid/2021-11-30/un-colegio-publico-para-impulsar-todo-un-barrio.html
https://elpais.com/mamas-papas/2021-04-26/maternidad-y-pandemia-convivir-con-el-sentimiento-de-culpa.html?rel=listapoyo
https://cotec.es/
https://elpais.com/mamas-papas/2021-04-10/crecer-en-medio-de-una-pandemia-con-tus-padres-en-paro.html
https://elpais.com/mamas-papas/2021-03-19/donde-estan-los-padres-en-el-dia-a-dia-de-sus-hijos.html


digitales, viejos y compartidos entre muchos miembros”, explica. Lo resolvieron, gracias a un
trabajo muy importante de los tutores, con fotocopias, fotos por WhatsApp y su gran aliado, el
teléfono fijo.

“Somos una escuela de confianza social. Por eso, ya un grupo relevante de las familias desde la
última semana de agosto nos comunicaba su miedo y su intención de no traer a sus hijos al
cole”, argumenta Llorente. Según explica, para evitar esto, desde el 1 de septiembre de 2020 se
pusieron las pilas y los tutores y el equipo directivo contactaron con cada familia, “les
preguntábamos cómo estaban, si les podíamos echar una mano, y les decíamos que
necesitábamos que su hijo o hija viniera al cole”. Para dar seguridad a los padres y madres,
desde el centro se tuvieron ciertos detalles que “importaron mucho”, como contar con un
termómetro para cada profesor o alfombras higienizadoras, “todo para dar más tranquilidad a
aquellos que estaban más preocupados por la seguridad de sus pequeños. Esto consiguió un
efecto llamada, de boca a boca, de familias que se animaban hacia las que no”. Entonces,
poquito a poco, consiguieron que fueran acudiendo. Según explica Llorente, hasta diciembre el
absentismo fue de un 25%, “en enero es cuando ya recuperamos a toda la población”.

Su objetivo, sobre todo, fue que las familias vieran a la escuela como un sitio que mejora la vida
de sus hijos y sus familias. “El colegio incluye, por ejemplo, clases de formación continuada
para adultos, cultura general y alfabetización, o específicas de aprendizaje del idioma; una
formación a la carta, adaptada a las necesidades individuales”, prosigue. “A nosotros nos gusta
hablar de cultura de mentalidad de crecimiento, preguntarnos qué es lo que puedes hacer ante
una realidad compleja, en vez de sumirte en la cultura de las quejas. Lo que queremos es que
este alumnado, que ya viene con su mochila cargada, tenga todas las oportunidades posibles”,
añade Llorente. “Si no hay escuela, no hay igualdad social”, incide. Con esta premisa, este
colegio ha integrado a la perfección la tríada familia, profesores y alumnos.

En el documental participan la filósofa Marina Garcés y el docente Carlos Magro, ambos ponen
el foco en la importancia de la escuela pública; cómo ha cambiado tras la pandemia, y su
relevancia como parte esencial de la sociedad.

https://elpais.com/elpais/2020/05/10/mamas_papas/1589093591_862888.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2020/07/27/mamas_papas/1595827318_509466.html


Cartel del documental 'Las clases'.

La dirección del documental

Orencio Boix ha dirigido el documental: “La película es cine en directo y está grabada con la
urgencia del momento. Obviamente, cuando empezamos a grabar había incertidumbre, no
sabíamos si a los dos días de comenzar el colegio iba a cerrar”, prosigue, “pero más allá del
tema covid, nos encontramos una historia de cómo la educación puede contribuir a la equidad, a
la igualdad o, incluso, puede llegar a reproducir la desigualdad”. “Nos encontramos con un
centro que además de ser una comunidad educativa, de aprendizaje, era mucho más, era una
comunidad social, de cuidados, donde por esa apertura que tiene están implicados los docentes
y todo el barrio del Oliver”, añade Boix. “Además, al ser un colegio de infantil y primaria, los
niños son dóciles a la hora de adoptar todas las medidas. Y lo que más me asombró fue que yo
creía que el hecho de entrar ahí con las cámaras y los micros nos iba a costar, sin embargo, los
niños de hoy no son los mismos que hace 20 años, y están muy acostumbrados a convivir con
las pantallas y las cámaras. Fue un lujo”.

“El centro ha conseguido crear una comunidad de cuidados tras largos años de trabajo, una
confianza con las familias y con los otros agentes del barrio que hacen que el colegio sea
también una extensión de sus propias vidas. Es integrador”, relata el director. En cuanto a la
integración de Marina Garcés y Carlos Magro, “me parecía muy interesante que la filosofía

https://conadeanimacion.upv.es/archivos/autor/orencio-boix-larrey
https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/marina-garces/11956


estuviera presente, porque me pareció un buen momento para tener un debate sobre la
educación. Así como cuando fue el confinamiento estricto todo el mundo tuvo muy presente a los
funcionarios de la sanidad, la educación estuvo en un cuarto o quinto plano. Y la educación es
clave. Si te fijas, lo más paradójico de todo esto es que solo se ha parado el mundo cuando se
han cerrado los colegios. Yo creo que poner el foco en la institución educativa era muy
importante y los expertos, no únicamente por su parte, sino por lo que hay en paralelo con esa
clase de filosofía que tienen en el colegio, los niños y la entrevista que preparan, era muy
importante que los niños fueran al centro y huir de la visión adulcentrista”, termina Boix.

Ramiro Soláns, una escuela inclusiva

“Nuestro centro lleva a cabo un proyecto educativo. Somos una escuela inclusiva y recibimos en
2020 el premio de Aula Desigual”, explica. “Atendemos a un 46% de población de etnia gitana;
un 48% de familias inmigrantes, y un 6% de familias que empiezan a apostar por nuestro
proyecto educativo de transformación social. En el centro, nuestra filosofía de trabajo es
construir una comunidad educativa en sentido amplio: alumnado, familias, voluntariado y
personal del centro, todo en torno a un sentimiento de pertenencia. Un lugar donde te ayudan, te
quieren y te arropan”, explica Rosa Llorente, directora del centro educativo Ramiro Soláns.

Esto ha generado una confianza social que les ha permitido, según informan, “que el
absentismo se reduzca de un 40% a un 3%; que las tasas de éxito educativo hayan pasado de
un 5% a un 70%, y que el clima positivo que hay en escuela haya ido pasando de un 35% y un
40% de casos de conflicto, y un 2% que tenemos ahora”, concluye.

Puedes seguir De mamas & de papas en Facebook, Twitter o apuntarte aquí para recibir nuestra
newsletter quincenal.

https://www.facebook.com/mamaspapas.elpais
https://twitter.com/demamasdepapas
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/341
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Edgar Torres estudia cuarto de la ESO en el Institut Sant Pere i 
Sant Pau.  FOTO: CEDIDA

N. M 
TARRAGONA 

Con 16 años, Edgar Torres 
tiene un podcast. Se 
aficionó después de acudir 
a un taller de radio  

Edgar tiene 16 años, estudia 
cuarto de la ESO en el Institut 
de Sant Pere i Sant Pau y es el 
más joven de entre quienes con-
ducen un podcast en Radio Ciu-
tat de Tarragona.  

El espacio se llama ‘Las sa-
biendas’ y Edgar cuenta que el 
programa, que está en la web 
de la emisora, se le ocurrió pen-
sando en que «hay gente en Ta-
rragona que hace cosas muy 
buenas, que trabajan por el bien 

de la ciudad y quiero que se se-
pa». Su afición a ponerse delan-
te del micrófono surgió en un ta-
ller de radio para jóvenes orga-
nizado por la emisora al que 
acudió con un primo.  

Allí surgió la idea del podcast 
en el que ha hablado con personas 
de distintos ámbitos, en especial 
de deportes.  

Las últimas semanas ha tenido 
el espacio «un poco dormido», 
pero relata que su ilusión sería 
entrevistar a Edgar Hernández, 
jugador del Nàstic, «porque ha-
ce mucho por ayudar al equipo; 
parece buena persona». Edgar no 
sabe qué estudios podrá hacer en 
un futuro, pero sueña, como tan-
tos chicos de su edad, con ser 
streamer (alguien que transmite 
un evento en directo). 

«Me haría ilusión 
entrevistar a Edgar 
Hernández del Nàstic»

Sociedad

NORIÁN MUÑOZ 
TARRAGONA 

No era una realidad nueva, pero 
la pandemia de la Covid-19 y el 
confinamiento la dejaron en evi-
dencia con toda su crudeza: la 
brecha digital existe y no tiene 
que ver solo con la falta de un 
dispositivo o de conexión a inter-
net, sino de contar con unos co-
nocimientos mínimos. 

La realidad, cómo no, quedó 
retratada en las escuelas. En el 
confinamiento resultaba vital la 
comunicación a distancia entre 
centro y familias. Se descubrió 
entonces que en muchas casas no 
había manera de conectarse o era 
imposible seguir las indicaciones. 

Estrategia contra el absentismo 
Esta realidad fue la que motivó 
al Institut Municipal d’Eduació 
de Tarragona, IMET, a ofrecer 
una formación a los padres que 
garantizara que, como mínimo, 
manejan las vías para comunicar-
se con las escuela. La idea es ca-
pacitarles, además, en las herra-
mientas que usan en cada centro 
para seguir clases a distancia, al-
go que resultó básico con los con-
finamientos del año pasado. 

Así fue como surgió el curso 
pasado el programa ‘Connecta’t 
a l’èxit educatiu!’en el marco del 
Pla de millora d’oportunitats edu-

catives, PMOE del Departement 
d’Educació y que además forma 
parte del Pla Educatiu d’Entorn 
en el que participan Educació y 
el Ayuntamiento de Tarragona. 
Este año se ofrece en 10 escuelas 
de la ciudad. 

Montse Alegret, licenciada en 
pedagogía y técnica del IMET, ex-
plica que aunque la evolución de 
la pandemia ha hecho que regre-
semos a la presencialidad, hay 
maneras de comunicarse que han 
venido para quedarse. Los padres 
necesitan manejar los aplicativos 
con los que comunicarse con la 
tutora de sus hijos, recibir las eva-
luaciones o controlar las faltas a 
clase. 

Alegret recuerda que la comu-
nicación entre la escuela y la fa-
milia es clave para prevenir el 
absentismo y el abandono esco-
lar. 

Laia Bernabeu, formadora, ex-
plica que el programa funciona 
‘a medida’, es decir, se parte de 
los conocimientos que tiene ca-
da persona. El curso pasado es-
tuvo pensado expresamente para 
padres, pero este se han inclui-
do a alumnos que necesitan me-
jorar su competencia digital. 

En algunos casos tienen cono-
cimientos de cómo funcionan in-
ternet y las redes sociales, pero 
lo que falla es el idioma, «nos co-
municamos visualmente, como 
haga falta», explica Bernabeu.  

Una de sus alumnas es Anissa, 
que está muy motivada por el 
curso. Pese a que su dominio del 
idioma es limitado (le resulta 
más fácil hablar con nosotros por 
WhatsApp que por teléfono), le 
da tranquilidad saber que cono-
ce las vías para comunicarse con  
los profesores de sus hijos de 9 
y 14 años cuando lo necesite. 

El programa se mantendrá has-
ta que acabe el curso escolar, con 
lo que las familias que lo necesi-
ten todavía pueden acudir a re-
cibir formación o resolver sus 
dudas. La formación se hace en 
las propias escuelas o en centros 
cívicos cercanos.  

Un click para conectar 
familia y escuela 

Laia, formadora (de pie), y Anissa (sentada), durante el taller. FOTO: PERE FERRÉ

Educación. Talleres a medida para que los padres 
acompañen el proceso formativo de sus hijos

La clave 
Para participar  
en el programa
● El programa se desarrolla 
los lunes en las escuelas Saa-
vedra y Pont del Diable; los 
martes, en Ponent  y Bonavis-
ta; los miércoles, en el  IES 
Sant Pere i Sant Pau y la Flo-
resta (Centre Cívic Torreforta); 
los jueves, en las escuelas de  
Riu Clar y Sant Salvador, y 
viernes, en el Institut Torrefor-
ta y el  Institut E. Mediterrani.

Tarragona

El Consorci d’Aigües de Tarragona fa pública la convocatòria per a la presentació d’ofertes per a 
l’adjudicació del contracte referent a “IMPLANTACIÓ A BOMBAMENTS DE RECTIFICADOR/CARRE-
GADOR BATERIES ELTEK”

Josep-Xavier Pujol Mestre · Director gerent                    Constantí, 29 d’abril de 2022

CONTRACTACIÓ DE SERVEI
Presentació d’ofertes

La documentació referent al concurs es pot consultar a la pàgina web www.ccaait.cat
Consorci d’Aigües de Tarragona

Oficina de Contractació (Autovia T-11 km 14,  43006 TARRAGONA. Tel. 977636207)

EXP. 052/2022
 Pressupost (abans d’IVA): 68.553,69 €
 Termini d’execució: 9 mesos
 Procediment d’adjudicació: obert
 Fiança definitiva: 5% de l’oferta econòmica de l’adjudicatari

 Data límit de presentació d’ofertes: 20-maig-2022, a les 10.00 h
 Documentació a presentar: l’exigida als Plecs
 Obertura de pliques: 27-maig-2022, a les 10.00 h, a les oficines del CAT
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El risc de segregació educativa, a "Signes
dels temps"
Al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, el que té la renda més alta per càpita de la
ciutat, també hi ha joves en risc d'exclusió social. El projecte Rotllana fa una tasca educativa i
preventiva a través del reforç escolar i el lleure educatiu. Hi ha pares i mares que no poden
ajudar els seus fills a fer els deures i joves que es passen el dia sols a casa. El projecte dona
suport a les famílies, ofereix pautes d'actuació en l'educació i el desenvolupament integral dels
seus fills i filles, i treballa per potenciar la seva participació en les activitats del recurs, ampliant
així la seva xarxa relacional. Mireia Sánchez, directora tècnica de la Fundació Servei Solidari,
explica com es va iniciar el projecte a inicis del 2020 i com no ha parat de créixer. I Mariona
Farreres, coordinadora del projecte Rotllana, mostra la feina que estan fent a l'escola.

El programa d'aquest diumenge també parlarà de com les circumstàncies de casa impacten en
els infants i de si cal que l'escola vagi més enllà del seu horari actual. A més, ara que s'acosta
l'estiu, també es parlarà de la bretxa educativa que s'eixampla durant aquest període entre els
infants que fan activitats d'estiu i els que no.

De la importància de l'educació no formal per tal d'evitar la segregació educativa en parlarà Joan
Vila, director de l'Escola Pia Balmes, i veurem com els professors voluntaris i alumnes del centre
col·laboren en el projecte Rotllana. I també es donarà veu a alguns dels joves que hi participen.

El programa

"Signes dels temps" és un dels programes més veterans de TV3, amb 35 anys d'emissió. Des
del març del 2020 es presenta amb un nou format dirigit i presentat per la periodista Montserrat
Esteve, amb Agustí Vila de realitzador, Imma Segarra de productora, Joan Grané d'ajudant de
realització, Roser Costa a la producció, Eulàlia Tort a la redacció i Àngels Serres a la
documentació.

El programa vol ser un espai de reflexió obert i pròxim sobre l'actualitat de l'Església catòlica,
amb protagonistes d'aquí i d'arreu del món que treballen per defensar els drets humans, la
cultura de la pau i la no-violència, l'espiritualitat, la justícia social i la sostenibilitat del planeta.
"Signes dels temps" tracta temes pròxims a la realitat quotidiana, tenint en compte els valors
cristians, i posa en valor el sentit de la vida religiosa en una societat cada cop més
secularitzada. A més, amplia la mirada cap a l'ecumenisme, el diàleg interreligiós i la saviesa de
les tradicions.

tv3.cat/signesdelstemps
twitter.com/signesdelstemps
facebook.com/signesdelstemps

https://www.ccma.cat/premsa/el-risc-de-segregacio-educativa-a-signes-dels-temps/nota-de-premsa/3160870/
https://www.ccma.cat/tv3/signes-dels-temps/
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Madrid enmendará el currículo de la ESO
del Gobierno: calificaciones numéricas,
promoción con uno o dos suspensos y
Filosofía
La Comunidad de Madrid recomendará a los docentes que los alumnos puedan
promocionar de curso cuando hayan superado todas las materias o ámbitos cursados, y
cuando tengan evaluación negativa en una o dos materias, frente a la decisión del Gobierno
de no limitar el número de suspensos para pasar de curso. Además, adelanta que recuperará las
calificaciones numéricas -entre uno y diez puntos sin decimales- para los alumnos y que
mantendrá la Filosofía como asignatura optativa en 4º de la ESO.

Estas son algunas de las diferencias que podría haber entre el currículo confeccionado por el
Gobierno de España con respecto al borrador de currículo de Secundaria que maneja
Madrid, que puede introducir cambios o modificaciones en el 40% del primero.

En cualquier caso, el borrador de currículo regional será sometido al análisis del Consejo
Escolar, de las distintas Consejerías y del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid.

También deberá pasar por el trámite de audiencia pública para facilitar la
presentación de alegaciones, por lo que llegaría al Consejo de Gobierno
para su aprobación definitiva previsiblemente a finales de junio, según
fuentes del Departamento que dirige Enrique Ossorio."Paliar errores y
omisiones del currículo del Gobierno"

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique
Ossorio, explica que "el proyecto de currículo de Secundaria elaborado por la Comunidad de
Madrid pretende paliar algunos de los graves errores y omisiones que contiene el
currículo confeccionado por el Gobierno de España".

"Frente a la decisión del Gobierno de no limitar el número de suspensos para pasar de curso,
desde la Comunidad vamos a realizar una orden con el fin de trasladar recomendaciones a los
docentes y que se puedan guiar por los criterios que estaban establecidos hasta este curso y
decidir de una manera objetiva si un alumno promociona u obtiene el título", indica Ossorio.

El borrador de currículo de Secundaria de la Comunidad de Madrid recupera las calificaciones
numéricas -entre uno y diez puntos sin decimales- "con el objetivo de que las familias
puedan tener la mayor información posible sobre la evolución de sus hijos en las
diferentes materias" y también las menciones honoríficas que "olvida el currículo del Estado",
según el consejero.

Ossorio señala que se han eliminado de la parte del currículo que concierne a la Comunidad
"aquellos términos incluidos por el Gobierno de Pedro Sánchez con el fin de adoctrinar como
perspectiva de género, ecosocial, ecodependiente, ecofeminismo o socioafectivo referido
este último a las matemáticas" por considerar que "no son apropiados, y muchos de ellos no
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están reconocidos por la Real Academia de Lengua".

En el currículo de la Comunidad de Madrid, la Filosofía se fija como optativa de oferta
obligada en cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria y se definirá la alternativa a la
Religión para evitar que ésta sea considerada una carga al ser una asignatura adicional.

En Lengua Castellana y Literatura, se han completado las bases de la gramática que estaban
ausentes (adjetivos y pronombres) y se ha incluido a los autores más relevantes de la literatura
(Siglo de Oro y Generación del 98). Se da importancia a aprender a hablar en público,
escribir y resumir.En Geografía e Historia, se ha completado el currículo y ampliado con
mayor profundidad la línea cronológica. Se incluyen la Hispania Romana, las ciudades
españolas y los descubrimientos geográficos.

Se incorporan contenidos sobre España, Europa y el mundo: principales accidentes
geográficos y áreas bioclimáticas, los movimientos de la Tierra, los continentes océanos y
mares, el legado judío, el legado de España en América, la organización política y territorial de
España, los estados miembros de la UE y el terrorismo de ETA.

En Matemáticas, se contempla la jerarquía de las operaciones, la raíz cuadrada, sucesiones y
la regla de Ruffini. Se incorpora también, el valor absoluto de un número entero, la obtención, a
partir de su descomposición factorial, del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de
dos números, las progresiones aritméticas y geométricas, y la división y factorización de
polinomios.

La incorporación más importante se da en cuarto de la ESO en ambas modalidades de
Matemáticas (la A y la B, que los alumnos deben elegir en función del tipo de estudios que
prevén realizar en el futuro), al añadir los logaritmos, definición y propiedades.

Además, en Matemáticas B, por las que suelen optar los alumnos que se encaminan hacia el
Bachillerato, también se añade la resolución de ecuaciones, tanto polinómicas de grado mayor
de dos, como exponenciales, logarítmicas e irracionales.

"Ataque a la concertada y la educación especial"

Noticias relacionadas

Los currículos son "un paso más en la degradación del sistema educativo español de la
Lomloe", en opinión del consejero de Educación, quien resalta que "la ley Celáa comenzó con
el ataque del Gobierno de Sánchez a la escuela concertada y la educación especial".

Dicho "ataque", según el consejero, "siguió con la eliminación de la cultura del esfuerzo con
el decreto que permite titular y aprobar con múltiples suspensos y ha terminado con el intento
de manipular a los alumnos con los contenidos curriculares" en la que ha calificado como "la
peor normativa educativa de la historia de España".
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