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Manifestació de professors el 14 de maig
Els sindicats educatius continuen pressionant el departament d’Educació després que la conselleria liderada per Josep Gonzàlez-Cambray hagi donat per
trencades les negociacions. En aquest marc, els professors han anunciat una nova mobilització de tota la comunitat educativa el 14 de maig per reclamar
“una educació pública de qualitat”. Els detalls concrets encara no es coneixen, però els sindicats compareixeran davant dels mitjans aquest dimecres per
concretar el recorregut.

La portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura, va advertir la setmana passada a TV3 que a mitjans del mes de maig hi haurà més
mobilitzacions i dies de vaga. “Acabarem el curs mobilitzant-nos”, va dir abans de puntualitzar que no seran “en cap cas” violentes. La resta de sindicats,
però, van negar que s’hagués arribat a cap acord per convocar noves jornades de vaga. Finalment l’acord al qual han arribat ha estat per convocar una
mobilització dissabte 14 de maig. Les jornades de vaga, però, hauran d’esperar perquè no hi ha consens entre tots els sindicats que, des del febrer,
han començat una lluita amb la conselleria per reclamar la reversió de les retallades.

https://elmon.cat/societat/professors-manifestacio-14-maig-415298/
https://elmon.cat/politica/vaga-educacio-recuperacio-horari-lectiu-disputa-educacio-400045/
https://elmon.cat/societat/cambray-carrega-contra-manifestants-no-representen-mestres-410438/
https://elmon.cat/societat/educacio-plantilles-calendari-escolar-410650/
https://elmon.cat/societat/professors-cambray-pressio-mobilitzacions-final-curs-401678/


Una de les manifestacions dels professors durant el mes de març / Mireia Comas

Punts de conflicte entre sindicats

Durant els sis dies de vaga que van convocar els sindicats el mes de març també es van veure fissures en la unitat sindical, sobretot quan es van produir
actes com l’atac a la Fundació Bofill o a la seu d’Esquerra Republicana. La USTEC i l’UGT es van fer seus aquests actes de protesta, mentre que altres
sindicats, especialment CC.OO, se’n van desmarcar. La tensió ha anat escalant des que van començar les protestes amb una tancada a la seu d’Educació
que va durar més de 24 hores. Un dels punts més àlgids va ser l’intent d’assalt al Saló de l’Ensenyament, quan un grup nombrós de manifestants va
abandonar la manifestació organitzada pels sindicats per intentar entrar a la convenció a protestar.

https://elmon.cat/societat/professors-cambray-manifestacions-vaga-379513/
https://elmon.cat/politica/sindicats-exigeixen-dimissio-conseller-cambray-avancament-curs-368874/
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Professors de secundària volen fer vaga
indefinida el 13 de juny
El Sindicat de Professors de Secundària ja treballa en una vaga indefinida a partir del 13 de
juny i fins a final de curs a l’educació secundària. Així ho ha explicat a betevé el seu
portaveu, Joan Alís, que afegeix que aquella setmana es quan es fan avaluacions d’ESO als
instituts i amb l’aturada es busca que hi hagi “una afectació significativa en els serveis públics a
final de curs”. Una vaga que coincidirà també amb la selectivitat (14,15, 16 de juny), tot i que
des del sindicat es precisa que “no es vol afectar els alumnes en la prova més important”.

Des d’aquest sindicat no descarten fer abans noves vagues i mobilitzacions unitàries,
després que Educació ha donat per tancades les negociacions i vol tirar endavant amb el nou
calendari escolar, tot i el rebuig sindical. La primera gran jornada reivindicativa dels sindicats
amb les famílies serà el proper 14 de maig per denunciar l’actitud del departament i demanar
revertir les retallades educatives. Segons el Sindicat de Professors de Secundària, es buscarà
la unitat de tots els sindicats per treballar en altres mobilitzacions al llarg d’aquest tercer
trimestre.

El nou calendari i el retorn de l’hora lectiva, esculls en les negociacions

Els sindicats, doncs, continuen amb les mobilitzacions després de les cinc jornades de vaga
convocades al març i no descarten convocar al maig noves vagues unitàries. Des del
sindicat majoritari a la secundària, critiquen al departament que no apliqui la reducció d’una hora
lectiva al curs que ve i desmenteixen que sigui massa tard per ampliar les plantilles docents,
com va argumentar el departament. Asseguren que “Educació té marge fins al 15 d’agost per
contractar més professors” i acusen la conselleria de presentar “propostes verbals que mai han
posat en paper”.

https://beteve.cat/societat/professors-secundaria-vaga-indefinida-13-juny-selectivitat/
https://beteve.cat/societat/educacio-mante-calendari-escolar-veu-impossible-acord-sindicats/
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"Fa tres anys que la meva filla pateix
humiliacions a l'institut, però ningú ha fet
res"
"No volem culpables, volem solucions", han repetit aquesta tarda el mig centenar de
manifestants a les portes del centre. Denuncien que fa anys que hi ha estudiants que pateixen
assetjament escolar i que la direcció "no fa res" per evitar-ho. La gota que ha fet vessar el got ha
sigut el cas d’una alumna de 15 anys, que dijous passat es va intentar suïcidar per la situació
que vivia al centre. L'endemà el seu padrastre va agredir el director de l'Institut i va acabar
detingut. "No és justificable, però ningú ens ha preguntat per la nostra versió, per què va passar
això", lamenta a l'ARA la seva dona, Jessica Zacarias.

Aquesta mare explica que dijous a les 9.03 del matí li van trucar de l'institut per dir-li que la seva
filla, que fa 3r d'ESO, "havia ingerit moltes pastilles i s'havia desplomat". Quan ella va arribar a
l'Hospital Santa Caterina de Salt la nena estava ingressada de gravetat, i denuncia que no hi
havia "cap professor ni el director" per explicar-li què havia passat. "Només l'ambulància i els
Mossos", diu. La menor va estar ingressada fins a les 21 h.

L'endemà al matí la noia, la seva mare i el seu padrastre van anar a l'institut a recollir la motxilla
"i demanar explicacions al centre". "Fa tres anys que la meva filla pateix humiliacions i burles a
l'institut, però ningú ha fet res", diu Zacarias, que assegura que tant el centre com la Inspecció
feia mesos que tenien constància de la situació de la menor, que ja s'havia intentat suïcidar ara
fa un any. A l'entrar a l'institut, assegura que es van trobar el director. "Li vam preguntar si
podíem parlar amb ell, i amb un somriure i to burleta ens va dir que ara no tenia ganes de parlar.
¿No tenia ganes de parlar quan una alumna havia passat més de 15 hores en una UCI? No és
just", ha lamentat. Va ser aleshores quan el padrastre de la noia va agredir el docent. La família
ha interposat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra contra el centre educatiu, la direcció
i la tutora de la noia. Mentrestant, el departament d'Educació ha explicat que la Unitat de Suport
a l'Alumnat en Situació de Violència (USAV), que des de fa un any centralitza tots els casos de
violències infantils , està "estudiant el cas", però no concreta si l'analitza des d'aquest divendres
o si ja n'estaven al cas abans.

L'impacte en el rendiment escolar

A la manifestació ha pres la paraula Raquel Tena, que ara té 19 anys, per explicar que el
bullying és un "problema recurrent" al centre des de fa "molts anys". "Si passa alguna cosa, pots
parlar amb la tutora, la cap d’estudis o directament et diuen que truquis a Ensenyament. Truques
a Ensenyament però d’allà no passa. A aquestes alçades s’hauria de trobar una solució o
almenys intentar-ho", ha reclamat. La Raquel ha explicat que va haver de repetir un curs escolar
per l'assetjament que va patir. De fet, aquest dilluns s'ha publicat un estudi que precisament
conclou que el bullying té un impacte negatiu molt significatiu en el rendiment escolar.

Segons l'informe, de la Fundación Alternativas, un alumne assetjat perd entre 3 i 5 mesos de
classe en comparació amb els alumnes de la mateixa edat que no són víctimes, cosa que
equival entre un 30 i un 50% menys d'educació formal a l'escola. "L'assetjament s'erigeix com un
obstacle més en el procés d'ensenyament, que pot generar un rendiment acadèmic més pobre i

https://www.ara.cat/societat/educacio/tres-anys-meva-filla-pateix-humiliacions-l-institut-ningu-fet-res_1_4358158.html
https://www.ara.cat/societat/educacio/casos-d-assetjament-escolar-dia-catalunya_130_4353122.html
https://www.ara.cat/societat/investiguen-l-escola-manyanet-sant-andreu-arran-suicidi-d-alumna-15-anys_1_4015103.html


conduir a l'increment de les taxes d'absentisme escolar, fracàs escolar o abandonament escolar
prematur". El mateix estudi també conclou que patir bullying pot provocar baixa autoestima,
depressió, ansietat, por d'anar a classe, dificultats d'aprenentatge i, com hauria passat en el cas
de la menor de Cassà, intents de suïcidi o suïcidis consumats.

Fa prop d'un any una alumna de 15 anys de Barcelona es va suïcidar i la família sempre ho ha
vinculat al patiment que li provocava el bullying que feia anys que patia a l'escola. El
departament d'Educació, però, va obrir un expedient a l'Escola Pare Manyanet de Sant Andreu i
va concloure que "no hi havia indicis d'assetjament" . Tot i això, el cas de la Kira ha sigut clau
perquè al Parlament s'hagi aprovat recentment la creació d'un grup de treball sobre assetjament
escolar.

https://www.ara.cat/societat/investiguen-l-escola-manyanet-sant-andreu-arran-suicidi-d-alumna-15-anys_1_4015103.html
https://www.ara.cat/societat/investiguen-l-escola-manyanet-sant-andreu-arran-suicidi-d-alumna-15-anys_1_4015103.html
https://www.ara.cat/societat/educacio-conclou-no-hi-indicis-d-assetjament-cas-suicidi-d-alumna-pare-manyanet_1_4199632.html
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Protesta a les portes de l’institut de Cassà
de la Selva per denunciar casos
d’assetjament escolar al centre - La
Manyana
Una cinquantena de persones s’han concentrat a les portes de l’institut de Cassà de la Selva
(Gironès) per denunciar assetjament escolar al centre educatiu. Pares, alumnes i exalumnes del
centre han assegurat que fa anys que pateixen aquest tipus de situacions i han apuntat
directament al professorat i la direcció, a qui acusen de “no fer res” per aturar-ho. El detonant ha
estat el cas del padrastre d’una alumna que divendres va colpejar el director. La mare de la
nena, Jéssica Zacarias, assegura que la seva parella va actuar “en calent” perquè el director
“se’n va riure” quan li va demanar explicacions per la situació que, diu, pateix la seva filla. “La
bufetada ha sortit a tot arreu però el cas de la meva nena, no”, critica.

Protesta davant de l’institut de Cassà de la Selva. Una cinquantena de persones s’han
concentrat a les portes del centre educatiu per denunciar uns fets que, segons diuen, fa temps
que passen sense que ningú actuï.

Amb cartells amb el lema ‘Stop bullying’ i proclames com ‘Volem solucions’, pares, alumnes i
també exalumnes han volgut denunciar assetjament escolar al centre. La gota que ha fet vessar
el got ha estat el cas que es va conèixer divendres passat quan el padrastre d’una alumna va
colpejar el director del centre i va acabar detingut.

La mare de la menor, però, ha explicat que el detonant va ser un intent de suïcidi de la alumna
“al mateix centre” per assetjament escolar i pel qual el padrastre va anar a “demanar
explicacions”. Segons Zacarias, el director “se’n va riure” i els va dir “que no tenia ganes de
parlar”. “Va actuar en calent”, remarca. En aquest sentit, assegura que ja ha posat una denúncia
davant dels Mossos d’Esquadra contra el centre educatiu, la direcció i la tutora de la seva filla.

Aquesta, però, no és la primera vegada que denuncia uns fets similars. De fet, diu que l’any
passat van posar-ho en coneixement d’Inspecció després que la menor també intentés suïcidar-
se. “Aleshores patia bullying per part d’alumnes però aquest any són humiliacions dels
professors”, diu Zacarias.

Entre els assistents, hi havia la Raquel Tena. Té 19 anys i és exalumna del centre. Diu que
també va patir assetjament a l’institut i que això la va obligar a repetir un curs. “Tant jo com la
resta de la gent que hi ha aquí volem donar veu a molts alumnes que ho han passat i als que ara
estan al centre ho estan patint”, afirma.

En aquest sentit, diu que la direcció del centre “no fa res” i que cap de les denúncies que s’han
fet per casos com aquest “mai han arribat al centre”. “Si passa alguna cosa, pots parlar amb la
tutora o et diuen que truquis a Ensenyament però d’allà no passa”, afegeix.

Un problema “recurrent”

“És un problema recurrent que porta molts anys passant perquè tenim alumnes que ara tenen 30

https://www.lamanyana.cat/protesta-a-les-portes-de-linstitut-de-cassa-de-la-selva-per-denunciar-casos-dassetjament-escolar-al-centre/


anys i diuen que això també els va passar, no és un problema que vingui d’ara”, afegeix. “Crec
que és la gota que ha fet vessar el got i penso que a aquestes alçades s’hi hauria de trobar una
solució”, insisteix.

Tena remarca, a més, que no només hi ha casos d’assetjament entre alumnes sinó també per
“part dels professors”. “Et diuen el que pensen i et parlen malament i no tens en qui recolzar-te”,
afegeix.

Una altra de les mares que s’ha concentrat a les portes del centre Veronica Isabel Martínez diu
que coneix molts casos d’alumnes que han patit situacions d’aquest tipus i apunta directament al
director: “És molt autoritari”, conclou.

Educació estudia el cas

Des del Departament d’Educació han explicat que la Unitat de Suport a l’alumnat en situació de
violència (USAV) està “estudiant el cas”.
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Plataforma per la Llengua denuncia davant
l'ONU la "persecució judicial" de la
immersió lingüística | NacióDigital
Plataforma per la Llengua

ha

denunciat

davant del Fòrum regional d'Europa i Àsia Central per a les minories de l'Organització de les
Nacions Unides (

ONU

) que "

l'estat espanyol

pretén

acabar amb la immersió lingüística

a les

escoles

a través dels tribunals, saltant-se les vies parlamentàries i en contra del consens social", segons
ha indicat en un comunicat.

El cap de l'àrea de drets lingüístics de l'entitat, Òscar-Adrià Ibáñez, també ha alertat a la trobada
de caràcter anual de "les

mentides

i del

discurs de l'odi

que es promou per

atacar

els

defensors de l'escola en català

". Ibáñez ha demanat al relator especial de l'ONU per a les minories, Fernand de Varennes, que

"intervingui per defensar els catalanoparlants".

https://www.naciodigital.cat/noticia/233829/plataforma-llengua-denuncia-davant-onu-persecucio-judicial-immersio-linguistica


En concret, l'entitat demana a Varennes que Espanya "

reconegui com a minories

" els parlants de les llengües autòctones diferents de la castellana, que "

combati el discurs de l'odi

contra aquestes minories" i que "

respecti

" el

dret

dels parlants de les llengües autòctones "

d'estudiar-les

, d'estudiar en les seves pròpies llengües i de decidir quin model escolar volen sense la
interferència dels estats".

Ibáñez també ha subratllat que el

model d'immersió lingüística

català "compta amb el

suport

del

82% dels catalans

, un percentatge que encara és superior en el cas dels joves, en què puja fins al 88%". L'entitat
ha denunciat que els "

atacs

" contra la immersió lingüística s'han "

intensificat

" des de l'any

2005

i que "l'intent d'alguns partits polítics per modificar el sistema educatiu a través de la justícia" ha
culminat ara amb la ratificació del Tribunal Suprem de la sentència que imposa un

mínim del 25% d'hores lectives en castellà

als centres educatius.



Per a la Plataforma per la Llengua,

aquesta sentència

va en

contra

dels articles 7 i 8 de la

Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries

(CELRoM), ratificada per Espanya, un document que "obliga a disposar d'un sistema d'immersió
lingüística total en català". L'entitat afegeix que "segons el cinquè informe de seguiment del
mateix Comitè d'Experts d'aquesta carta, la ratificació de l'estat espanyol no li permet imposar
cap percentatge de castellà a tots els alumnes".

 

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor

 

https://www.naciodigital.cat/subscriptors/noticia/213/carta/lectores/lectors
https://www.naciodigital.cat/registre
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n Si fa uns anys el gruix de casos de 
bullying es concentrava a l’ESO, 
ara aquesta pràctica ja ha irromput 
a les escoles. En concret, segons 
conclou un estudi de la Fundació 
Barça, el 30% dels alumnes de Pri-
mària han estat víctimes d’assetja-
ment escolar. L’edat en què es co-
mença a perpetuar aquesta pràc-
tica, va alertar ahir la presidenta de 
l’Associació NACE (No al Acoso Es-
colar), Carmen Cabestany, ha anat 
disminuint, passant dels 12 als 8 
anys. «Ho vivim amb molta preo-
cupació, cada vegada es comença 
a cometre maltractament abans, ja 
no parlem d’adolescents que col-
pegen i insulten, ara són nens molt 
més petits amb accions, de vega-
des, molt retorçades», va alertar. 

En xifres generals, Cabestany va 
assenyalar que «un de cada quatre 
alumnes catalans escolaritzats pa-
teix assetjament escolar». Un avís 
per a navegants.  Ahir, amb motiu 
del Dia Internacional contra l’As-
setjament Escolar. Però també ho 
ha de ser avui. I demà. Però el bu-
llying, va denunciar, segueix sent 
un tema tabú. «Tots estem sota la 
llei del silenci, no només l’alumnat, 
els centres no volen que surti a la 
llum perquè saben que serà perju-
dicial per a la seva imatge». Amb 
tot, va lamentar que «en la majoria 
de centres educatius hi ha casos 
d’assetjament». En aquest sentit, 
Cabestany va recordar que «NACE 
va fer un Decàleg contra l’assetja-
ment escolar que va ser aprovat per 
unanimitat al Parlament de Cata-
lunya al febrer de 2020 però que el 
Departament d’Educació no ha 
estimat oportú implementar». Da-
vant d’això, va denunciar que 
«sembla que prefereixen anar fent 

experiments en comptes d’evitar el 
patiment dels infants». A més, va 
lamentar que l’administració «no 
vol reconèixer que hi ha un proble-
ma greu que es diu bullying» i va 
alertar que  «no hi ha interès en fer 
estudis ni publicar dades reals so-
bre l’assetjament». Amb tot, va de-
nunciar que «la majoria de proto-
cols no són realistes, surten nega-
tius perquè els  resultats estan es-
biaixats», i va fer una crida a la 
transparència i la «implicació de 
totes les forces socials». «Hi ha fal-
sificació en els resultats, els proto-
cols poden ser una eina molt útil 
però dependrà de com l’utilitzis».  

Des de les direccions dels cen-
tres educatius, però, no consideren 
que els casos s’estiguin silenciant. 
El director de l’institut Santiago So-
brequés de Girona i representant 
dels directors de Secundària, Joan 
Cumeras, va assenyalar que «es 
tracta amb la cura adequada per a 
no perjudicar la víctima. Silenciar 
no vol dir que no es faci res, nosal-
tres formem part de la solució i hi 
intervenim tan ràpid com po-
dem», va sentenciar. El centre, de 
fet, participa en un pla pilot per a 
la detecció precoç de casos d’odi a 
les aules, engegat conjuntament 
amb els Mossos d’Esquadra. A 
més, realitzen enquestes entre 
l’alumnat per a detectar possibles 

víctimes, agressors i alumnes «va-
lorats positivament» per a exercir 
de mediadors en el conflicte. 

Els casos, però, van a més. La 
presidenta de l’Associació NACE, 
entitat col·laboradora amb la Fun-
dació Colacao en la lluita contra 
l’assetjament, va apuntar al mal-
tractament verbal com a fórmula 
dominant d’assetjament.  «En un 
70% dels casos l’assetjament és 
verbal», va assegurar, una pràctica 
que va lamentar que està «absolu-
tament estesa i normalitzada». 
Després, va apuntar, hi ha el mal-
tractament físic (sobre la persona), 
físic indirecte (sobre les seves per-
tinences), d’exclusió social i d’abús 
sexual. El ciberassetjament, va afir-
mar, «fa molt de mal però no és ma-
joritari», fórmula que va atribuir al 
10% dels casos detectats fins ara. 

De l’aula al món 

Les formules de l’assetjament, va 
subratllar Cumeras, «han canviat 
molt». «Les xarxes socials han 
multiplicat les possibilitats i ara el 
bullying es pot prolongar a l’ombra 
de tota una ciutat o un país». 
L’abast és «molt superior» i, en 
conseqüència, el patiment també. 
«Abans un company de classe es 
podia riure de tu, ara tot un país pot 
riure amb una broma pesada o una 
mentida», va lamentar. 

Per la seva banda, la psicòloga 
clínica i membre de la delegació 
territorial de Girona del Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya, 
Karina Viñas, va lamentar que els 
«nens no se senten acompanyats 
ni ajudats pels centres educatius» 
i va subratllar la necessitat de tre-
ballar «de forma sistemàtica» les 
relacions entre els companys, pro-
movent el respecte i la igualtat.

u L’Associació NACE denuncia el silenci de l’administració i els centres al 
voltant del «bullying» i exigeix no «esbiaixar» els resultats dels protocols

El 30% dels alumnes de 
Primària han estat víctimes 
d’assetjament escolar

MERITXELL COMAS. GIRONA

En el 70% dels casos 
l’assetjament és verbal, 
una pràctica 
«absolutament estesa 
i normalitzada»

Els manifestants, ahir a les portes de l’institut de Cassà de la Selva.

n Una cinquantena de persones es 
van concentrar ahir a les portes de 
l’institut de Cassà de la Selva per a 
denunciar assetjament escolar al 
centre educatiu. Pares, alumnes i 

exalumnes del centre van assegurar 
que fa anys que pateixen aquest tipus 
de situacions i van apuntar directa-
ment al professorat i la direcció, a qui 
van acusar de «no fer res» per a atu-
rar-ho. El detonant va ser el cas del 

Protesta a l’institut de 
Cassà de la Selva per 

denunciar casos de «bullying»
ACN. CASSÀ DE LA SELVA

n Víctima i agressor. Antiheroi i 
heroi. David contra Goliat. Els dos 
bàndols en el punt de mira. Un, en 

silenci. L’altre, afila les urpes per a 
l’atac. Però què tenen en comú les 
víctimes d’assetjament escolar? I 
els agressors? 

La psicòloga clínica i membre 
de la delegació territorial de Giro-
na del Col·legi Oficial de Psicolo-
gia de Catalunya, Karina Viñas, 
sosté que les víctimes «solen ser 
nens i nenes que tenen algun tret 
diferencial, ja sigui físic, emocio-

nal o de personalitat». En aquest 
sentit, apunta a menors amb un 
«estat anímic baix, inseguretat o 
timidesa». Per la seva banda, la 
presidenta de l’Associació NACE 
(No al Acoso Escolar), Carmen 
Cabestany, lamenta que «qualse-
vol persona pot ser víctima d’as-
setjament». No obstant, assenya-
la que hi ha col·lectius «diana per 
als assetjadors»: els alumnes vul-

nerables (amb autisme, amb altes 
capacitats o LGTBI, entre d’altres). 

Pel que fa al gènere de les vícti-
mes que pateixen situacions de vi-
olència, segons dades registrades 
per la unitat de suport a l’alumnat 
en situació de violència (USAV), el 
62% són nenes o noies, mentre 
que el 32% són nens o homes. En 
el 5% restant de casos, qui pateix 
violència per part del mateix 

agressor és més d’una persona i 
inclou, doncs, alumnes d’ambdós 
sexes. 

 Per la seva banda, l’agressor és, 
segons explica Cabestany, «el típic 
nen o nena que s’ha sortit sempre 
amb la seva». I és que, lamenta, 
«en molts casos ja ha maltractat 
abans la seva pròpia família sense 
que aquesta en sigui conscient»,  
apunta. A més, afegeix que és una 

David contra Goliat: els perfils de la víctima i l’agressor

MERITXELL COMAS. GIRONA

u El 62% de les víctimes són 
noies, segons dades de la 
unitat de suport a l’alumnat 
en situació de violència (USAV) 
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  Diari de Girona  

n Des de la seva posada en marxa 
l’abril de 2021, la unitat de suport 
a l’alumnat en situació de violèn-
cia (USAV) ha atès 843 casos en el 
conjunt de Catalunya, xifra que re-
presenta una mitjana de dos casos 
diaris. D’aquests, 550 es van pro-
duir l’any 2021 i 293 han tingut lloc 
durant el primer trimestre del 2022 
(l’equivalent a tres casos diaris). 

Del còmput global, el 36% dels 
casos detectats han estat per asset-
jament entre l’alumnat, seguit de 
maltractament infantil i adoles-
cent (27%), violència masclista 
(24%), violència exercida cap a un 
mateix o cap als altres derivada 
d’un trastorn mental (8%) o racis-
me (1%). Pel que fa als àmbits on 
es perpetua la violència, més de la 
meitat de casos es produeixen en 
l’àmbit escolar (59%), seguit del fa-
miliar (33%). I és que l’abast de la 
unitat de suport va més enllà dels 
centres educatius i plasma també 
les situacions que estigui o hagi pa-
tit l’alumnat, tant dins les parets del 
centre com fora.  

Del total de casos atesos per la 
USAV, el Departament d’Educació 
detalla que un 20,5% s’han denun-
ciat als Mossos d’Esquadra i/o a la 
Fiscalia, mentre que un 24% tam-
bé s’han comunicat a la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (DGAIA).  Dels 843 
casos registrats durant el primer 
any de vida del servei de suport, un 
43,9% s’han resolt, un 55% estan en 
seguiment i un 1%, en fase inicial. 

En paral·lel, el passat mes de 
juny el Departament d’Educació 
va posar en marxa UsApps, una 

eina -a l’abast de l’alumnat i de la 
comunitat educativa- per a de-
nunciar situacions de violència als 
centres educatius. Dels casos re-
buts a través de l’aplicatiu, un 92% 
van ser comunicats per la família 
o l’entorn, i el 8% restant va ser co-
municat per la pròpia víctima. A 
més, el Departament d’Educació 
també ha dut a terme formacions 
per als equips directius, inspecció 
educativa, orientadors, membres 
dels claustres, alumnat i famílies, 
en qüestions com la violència 
masclista, els protocols de violèn-
cies, o la violència sexual, amb un 
total de 10.680 persones formades. 

A banda d’atendre les situaci-
ons de violència que pateix l’alum-
nat, la USAV també vol donar res-
posta a les demandes d’informa-
ció i orientació en matèria de vio-
lència i maltractament a menors i, 
alhora, ofereix assessorament i 
acompanyament als  centres edu-
catius per a l’activació de proto-
cols. La iniciativa s’emmarca en el 
«Pla Les Escoles Lliures de Violèn-
cies (LELV)», un programa impul-
sat pel Departament d’Educació 
que vol identificar i actuar sobre 
les violències ocultes als centres 
educatius.

Es detecten tres 

nous casos diaris 

de violència entre 

els estudiants

MERITXELL COMAS. GIRONA

u La unitat de suport a l’alumnat en situació de 
violència (USAV) ha atès 843 casos en un any

GEMMA TUBERT/ACN

padrastre d’una alumna que diven-
dres va agredir el director. La mare 
de la nena, Jéssica Zacarias, va as-
segurar que la seva parella va actu-
ar «en calent» perquè el director 
«se’n va riure» quan li va demanar 
explicacions per la situació que, va 
assegurar, pateix la seva filla.  

L’exalumna del centre, Raquel 
Tena, va ser una altra de les perso-
nes que es va congregar al centre 
perquè, va confessar, també va pa-
tir assetjament a l’institut i això la 
va obligar a repetir un curs. «Volem 
donar veu a molts alumnes que ho 

han passat i als que ara estan al cen-
tre ho estan patint», va afirmar. En 
aquest sentit, va lamentar que cap 
de les denúncies que s’han fet per 
casos com aquest «mai han arribat 
al centre». «Si passa alguna cosa, 
pots parlar amb la tutora o et diuen 
que truquis a Ensenyament però 
d’allà no passa», va denunciar. «És 
un problema recurrent que porta 
molts anys passant perquè tenim 
alumnes que ara tenen 30 anys i di-
uen que això també els va passar, 
no és un problema que vingui 
d’ara», va sentenciar. «A aquestes 

alçades s’hi hauria de trobar una 
solució», va insistir. A més, Tena va 
remarcar que no només hi ha casos 
d’assetjament entre alumnes sinó 
també per «part dels professors». 
«Et diuen el que pensen i et parlen 
malament i no tens en qui recolzar-
te», va denunciar. 

Una altra de les mares que es va 
concentrar a les instal·lacions va ser 
Veronica Isabel Martínez, que va 
confessar que coneix molts alum-
nes que han patit assetjament i va 
assenyalar directament al director: 
«És molt autoritari».

Assetjament, 
maltractament i 
violència masclista, les 
tres formules més 
freqüents de violència

persona «manipuladora i agressi-
va verbalment». La psicòloga Ka-
rina Viñas afegeix que es tracta 
d’infants que «pateixen tensió so-
cial, relacional i malestar que fà-
cilment prové de l’ambient fami-
liar». En aquest sentit, sosté que 
«reben agressivitat i reprodueixen 
aquesta forma de relacionar-se» 
perquè, en la gran majoria de ca-
sos, «és la que coneixen». I reco-

neix que «els costaria molt canvi-
ar aquesta manera de relacionar-
se». A més, sosté que l’abús de po-
der també té el seu origen en la 
frustració. «Hi ha molta frustració 
en les seves relacions, en la seva 
vida i en el seu propi procés 
d’aprenentatge». En aquest sentit, 
afirma que «solen ser casos de 
nens i nenes que no estan aprofi-
tant bé el curs i tenen dificultats en 
l’aprenentatge». Per aquest motiu, 
explica, senten la necessitat de 
«sentir-se superiors». I aleshores, 
es posen per sobre. 

«En molts casos 
l’agressor ja ha 
maltractat abans la 
seva pròpia família 
sense ser-ne conscient»

Una aula d’una escola catalana, en 

una imatge d’arxiu. ACN
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José Ramón Ubieto és psicoanalista i psi-
còleg clínic. A més d’impartir classes a la 
Universitat Oberta de Catalunya i a la Uni-
versitat de Barcelona, col·labora amb mit-
jans de comunicació nacionals i interna-
cionals, i és coautor de diversos llibres so-
bre l’assetjament en l’àmbit escolar. És en 
aquest sentit que la Fundació Crèdit Ando-
rrà l’ha convidat a donar la conferència Bu-
llying i ciberbullying: falses sortides que requerei-
xen respostes adultes i col·lectives demà a la tarda 
a l’edifici Crèdit Centre d’Andorra la Vella 
en el marc del programa La salut al dia. 
 
–Quines motivacions hi ha darrere el bu-
llying?
–Han canviat, perquè la societat ja no és la 
mateixa, encara que algunes romanen per-
què les dificultats de la pubertat, de fer-se 
gran, d’estar a l’alçada de les expectatives 
han estat sempre, i el bullying testimonia 
com la víctima es converteix en un boc ex-
piatori a qui es fan pagar els temors i les in-
certeses dels assetjadors.
 
–Com és aquest tipus de violència?
–És una violència que funciona al marge de 
la mirada dels adults; es practica al pati, als 
lavabos, durant els canvis de classe, a la por-
ta de l’escola o als seus voltants; hi partici-
pa el silenci dels testimonis, que tenen por 
de ser les properes víctimes, i són fonamen-
tals, perquè el bullying no és cosa de dos, qui 
fa que funcioni són els espectadors. I pel que 
fa al paper de l’escola, depèn de cada cas; 
n’hi ha que prefereixen mirar cap a una al-
tra banda.
 
–Per què?
–Tenen por que això els suposi mala publici-
tat, o no són conscients de les seves repercus-
sions. El primer pas per combatre’l és que les 
escoles comptin amb un projecte de convi-
vència; que siguin conscients que hi haurà 
problemes de violència (no només bullying), 
i estar preparats per donar algun tipus de 
resposta. Hi ha escoles que no el volen te-
nir perquè això voldria dir implícitament 
que accepten que hi pugui haver casos al 
seu centre, i és la pitjor resposta. Quan mal-
grat aquest pla es produeix un assetjament, 
s’ha de tenir pensat com s’ha d’actuar i això 
implica a tota la comunitat educativa, per-

«La víctima de ‘bullying’ és un boc 
expiatori de la por dels assetjadors»
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què tothom és responsable. No es pot només 
sancionar a l’agressor o deixar que marxi 
l’agredit; també s’ha d’esbrinar per què els 
mestres no s’han adonat, i per què els testi-
monis no han dit res. No és fàcil.
 
–Per tant, la solució encara passa perquè la 
víctima marxi.
–Sí, normalment és la víctima qui marxa, i 
això idealment no seria la solució, però mol-
tes vegades és la considerada com menys do-
lenta.
 
–No seria millor treure l’agressor?
–Si fos l’únic que hi intervé seria relativa-
ment fàcil, però els testimonis també hi han 
participat, i la víctima, encara que l’agressor 
no hi fos no aconseguiria fer front a totes les 
vessants de la situació patida. A vegades, el 
camí s’inicia amb un canvi de centre on co-
mençar de nou, a la vegada que rep ajuda 
professional. H

José

Ramón 

Ubieto
PSICOANALISTA                                        

I PSICÒLEG CLÍNIC

Demà parlarà sobre 

assetjament escolar 

convidat per la Fundació 

Crèdit Andorrà.

PER

Carmen
Salas

DIMARTS, 3 DE MAIG DEL 2022
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L'assetjament escolar, en primera persona:
"Anar a l'escola era com un infern" -
Catalunya Ràdio
Ser víctima d'assetjament escolar "et fa sentir buida i dèbil". Ho explica l'Elsa, una jove de 16
anys que els últims 5 anys, des que anava a 4t de primària, ha patit bullying per part dels seus
companys de classe. Més endavant, també dels seus amics de fora de l'escola. Al micròfon
autònom d'El matí de Catalunya Ràdio, l'Elsa reconeix que sentia que tot era culpa seva. 

"Recordo l'escola com un infern. Tenia el rebuig dels meus companys. Em sentia
diferent i ells m'aïllaven, i jo m'esforçava encara més per intentar agradar. Després ho
pagava a casa, contra la meva mare."

El de l'Elsa és un dels centenars de casos d'assetjament que cada any es viuen a les aules de tot
Catalunya. Només des de l'abril del 2021, el Departament d'Educació ha detectat 843 casos de
violència en l'àmbit escolar. 
 

Aquesta jove, que fa un any va ingressar al Centre Terapèutic Can Ros Amalgama de Tarragona,
detalla que mentre era objecte de bullying seguia "necessitant" l'aprovació dels altres per sentir-se
"bé". La seva situació no es va aturar fins que en va parlar amb la seva mare. Aleshores, van anar
a parlar amb l'escola. L'Elsa assegura que "durant anys" s'havia sentit "desprotegida" per
l'escola. Ara ho veu completament diferent.

"M'he adonat que la culpa no era meva, sinó dels que m'assetjaven. Són ells qui tenen
problemes. Tenen un problema d'inseguretat."

La psicòloga i advocada experta en violència infantil Alba Alfageme comparteix el punt de vista de
l'Elsa. En moltes ocasions, explica, els assetjadors tenen "un problema de gestió emocional".

"Realment tenen un problema d'inseguretat, de vinculació emocional i de gestió de les
relacions amb altres persones. És important estar amatents per no formar part d'aquest
bullying."

De fet, Alfageme creu que cal conscienciar els joves que "fent la vista grossa" no ajuden gens a
acabar amb la xacra de l'assetjament. Tot al contrari. No mullar-se o guardar silenci, diu, és
"posar-se del costat de l'assetjador". I precisament són aquestes complicitats el que fa que a dia
d'avui encara hi hagi molt bullying a les escoles. 

https://www.ccma.cat/catradio/el-mati-de-catalunya-radio/lassetjament-escolar-en-primera-persona-anar-a-lescola-era-com-un-infern/noticia/3161500/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-bullying-en-primera-persona-anar-a-lescola-era-com-un-infern/audio/1133875/


Els canvis de comportament sobtats i les poques ganes d'anar a l'escola poden ser
símptomes que un menor pateix bullying

Com detectar i prevenir el bullying?

Per poder detectar si un jove està patint assetjament, Alfageme recomana estar atent a canvis
de comportament a casa, i a l'aparició d'altres símptomes: si empitjora la qualitat del son, si està en
un constant estat d'alerta fins i tot a casa, si de sobte diu que no vol anar a classe o es troba
malament constantment, o bé si es posa a plorar sense motiu aparent. El més important, explica la
psicòloga, és tenir les eines i la formació per poder-ho detectar. 

"Moltes vegades els professors no identifiquen un cas de bullying perquè no tenen la
formació per saber-lo veure a temps, i perquè no tenen les eines per aturar-lo. Això fa
que a vegades es decideixi mirar cap a una altra banda."

Igual d'important és saber detectar a temps els menors que són agressors. "Si veiem que tracta
amb violència verbal els companys, amb actitud de superioritat o menysteniment, pot ser que
exerceixi bullying", apunta Alfageme, que recomana "establir límits i fer-los veure les
conseqüències d'un comportament que és inacceptable".

"Els pares, mares i tutors hem de ser exemple de comportament no violent. El nostre fill
pot ser que sigui el reflex d'una forma de relacionar-nos que no sempre és adequada.
Hem de desconstruir-nos."

En qualsevol cas, Alfageme creu que és vital comunicar-se com més millor amb els nois i noies per
aconseguir tenir-hi complicitat i que s'obrin a explicar-se. 

"El millor és començar a parlar del tema sense esperar que esclati. És un problema
estructural i cal prevenir-lo."

Els professors demanen més protecció i suport



Per tenir el màxim d'eines i possibilitats de detectar i frenar qualsevol possible cas d'assetjament,
el col·lectiu de mestres assegura que l'actual model educatiu els dificulta molt la feina. La
portaveu del sindicat USTEC-STEs, Iolanda Segura, diu que l'educació "no directiva" fa que cada
vegada hi hagi "més individualisme i menys empatia" entre els alumnes. Segura afegeix a "El matí
de Catalunya Ràdio" que les famílies també hi han de posar de la seva part perquè l'educació dels
joves sigui la millor possible.

"Hauríem de trencar amb la inèrcia de l'educació no directiva. Si no se'ls marca uns
límits i uns valors concrets, i es deixa que l'alumne decideixi què està bé i què no, ens
estem equivocant greument com a societat. Cada vegada sortiran més estudiants amb
egoisme i poca empatia."

Iolanda Segura també carrega contra "el poc suport" que els brinda l'administració pública.
Assegura que l'actual protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el
ciberassetjament entre iguals és "confús" i poc realista. A aquesta situació s'hi suma que quan es
produeixen casos de bullying els professors acostumen a trobar-se enmig de les crítiques, tant
per part de l'administració com dels pares i mares implicats en el cas. 

Pel que fa a la gestió dels alumnes assetjadors, Segura creu que se'ls ha de marcar degudament
el camí. Més enllà de mirar de saber per què actuen contra companys seus, la portaveu sindical
creu que "no pot ser" que no se'ls castigui "degudament". 

"És cert que aquest alumne necessita algun tipus d'ajuda, però no pot ser que fem com
si no passés res i no apliquem cap sanció que faci entendre a l'alumne que aquell
comportament no és acceptable amb els seus companys ni tampoc amb el professorat.
S'ha de protegir la víctima, que ha de poder tornar a l'escola amb llibertat."

El sindicat USTEC-STEs aprofita per reclamar millores en les condicions laborals dels mestres.
Rebaixar ràtios és clau, diuen, per poder estar més atents als alumnes, fer-los seguiments
personalitzats i maximitzar les possibilitats de detectar situacions de risc per als estudiants. 
 

Les famílies demanen un ensenyament més "inclusiu"

Des de l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya, l'AFFAC, aposten per seguir
dotant professors i pares i mares d'eines per saber-ne identificar possibles casos, sobretot per
poder detectar canvis d'hàbits i actituds dels joves que puguin fer sospitar que s'està produint un
cas d'assetjament. Formació que també hauria de servir per acompanyar afectivament les
víctimes. Alhora, la directora de l'AFFAC, Belén Tascón, explica que on més feina hi ha és amb
els adolescents. 

"Aquesta generació ho té molt més fàcil per posar en paraules micromasclismes i altres
situacions. A la vegada, a les xarxes socials o a la música trobem comportaments
d'assetjament sexista o de micromasclismes. I en el constant pujar i baixar d'hormones,
els adolescents tenen molts canvis."

Tascón també reconeix que a les llars a vegades la comunicació és "difícil" amb els fills
adolescents. Per això, creu que són clau les eines i la formació per poder detectar situacions
de risc, encara que els menors no ho expressin en veu alta. 



Dades d'assetjament "esgarrifoses"

Dels 843 casos de violència registrats, un 60% s'han produït en l'àmbit escolar. Alhora, des de
l'abril del 2021, hi ha hagut com a mínim 200 casos en què una noia en edat escolar ha patit
violència masclista. La directora general de l'Alumnat, Rut Ribas, reconeix que els números són
"flagrants", però que alhora van bé per tenir una aproximació real del que passa a les escoles. 

"Cada vegada hi ha més consciència i voluntat de destapar les violències. Anys enrere,
una situació de violència es tractava molt diferent de com es fa ara. Com menys soroll
fes aquella situació d'assetjament, millor."

Qui més qui menys, tothom té al seu entorn algun cas, ja sigui de familiars, amics o coneguts, que
relaten casos de bullying. Situacions que encara ara sovint fan vergonya d'explicar, ja sigui per
temor de semblar el dèbil o perquè es recorre a la frase de "són coses de nens".
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Un 70 % de les famílies creu que els entorns
escolars no són segurs
(ACN) Un estudi elaborat per Revolta Escolar, en col·laboració amb la Universitat de
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, revela que set de cada 10 famílies
creuen que l’entorn de les seves escoles no és prou segur per als infants. El document —en
què han participat 83 AFA i més de 4.500 famílies de 180 escoles diferents— també posa de
relleu que més de la meitat d’associacions enquestades consideren que hi ha problemes
en els accessos a les escoles a causa de factors com les aglomeracions, la manca
d’aparcaments de bicicletes o d’elements protectors del trànsit.

L’estudi també assenyala la problemàtica de la contaminació acústica, per l’elevat soroll al
voltant dels equipaments educatius. Les enquestes es van realitzar entre el 2 de juny i el 22
d’octubre del 2021, la majoria en escoles de Barcelona, però també de la seva àrea
metropolitana, així com altres zones de Catalunya.

Entorns escolars poc pacificats

Entre les principals conclusions que s’han extret, el 78 % de les AFA enquestades han
manifestat que els seus centres estan envoltats de carrers que tenen la consideració de
via bàsica. Només en una de cada tres escoles s’hi accedeix per carrers sense o amb un carril
per a la circulació privada. En una de cada quatre escoles no hi ha aparcament de bicis al
voltant i, en cas de sí haver-hi, hi ha una manca significativa de places.

També han lamentat que en menys de la meitat de les escoles hi ha el límit velocitat fixat en
30 quilòmetres per hora, però que només en una de cada cinc hi ha mesures (radars, elements
reductors de velocitat) per ajudar al compliment de la normativa i la reducció de la velocitat en
els entorns escolars.

D’altra banda, la majoria de famílies preguntades considera que a Barcelona (el 96 %) i al
voltant de la seva escola (el 86 %) hi ha massa contaminació. A més, quatre de cada cinc
famílies (el 79 %) considera excessiu el soroll del trànsit rodat a prop de l’escola.

https://beteve.cat/societat/70-per-cent-families-creuen-entorns-escoles-no-segurs/
https://beteve.cat/mobilitat/dificultats-anar-bici-escola-manca-aparcaments-carril-bici-estrets/
https://beteve.cat/societat/92-escoles-barcelona-entorn-pacificat-2021/
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Manifestació a l’institut de Cassà de la
Selva | E.C. / M.S | Cassà de la selva |
Educació | El Punt Avui
E.C. / M.S - Cassà de la selva

Més de 50 persones –entre exalumnes i pares d’alumnes– es van concentrar ahir davant de
l’institut de Cassà de la Selva amb pancartes on es podia llegir “Stop Bullying” i criticant la
direcció del centre per no haver donat resposta en casos d’assetjament que s’haurien produït al
centre. En aquest institut és on divendres passat va ser detingut el familiar d’una alumna
després que l’home va agredir el director del centre. El mateix divendres a les dotze del migdia
professors i alumnes del centre van fer una concentració per rebutjar la violència i l’agressió.
Segons informa l’ACN, des del Departament d’Educació la unitat de suport a l’alumnat en
situació de violència (USAV) està estudiant el cas. Entre les persones concentrades ahir hi
havia precisament l’alumna implicada en els fets de divendres, la seva mare i el padrastre, que
va agredir el director.

Segons explica la dona, la seva filla ha estat víctima d’assetjament en diverses ocasions i en
l’últim episodi la noia va haver de ser ingressada després d’ingerir medicaments. Segons la
mare, és arran de la petició d’explicacions per part del padrastre i la negativa del director
d’atendre’l que es va produir el que qualifica de “bufetada”. L’home va sortir en llibertat
provisional i la família ha denunciat als Mossos d’Esquadra l’assetjament de què és objecte la
noia. En la concentració d’ahir, antics alumnes i pares d’alumnes van denunciar que no es tracta
d’un cas aïllat, apuntant a la responsabilitat del director de l’Institut.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2134082-manifestacio-a-l-institut-de-cassa-de-la-selva.html
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Una teràpia amb gossos és pionera en la
lluita contra el bullying - Herrera a Cope
Catalunya i Andorra - COPE
El bullying és una problemàtica social que sofreixen milers de nens, de nenes i de joves a tot el
món. El telèfon contra l'assetjament escolar del Ministeri d'Educació ha detectat més de 12.000
possibles casos de bullying a Espanya des de la seva posada en marxa l'any 2016. I ull! No
únicament es dona entre els nens i els joves, sinó també amb els i les docents.

Hem de lluitar contra això, per la qual cosa és fonamental el desenvolupament de programes i
de projectes socioeducatius en el marc del món escolar.

Les teràpies assistides amb gossos també tenen un paper per a eliminar tota forma de
discriminació i d'assetjament en l'àmbit escolar.

Des de la Fundació Affinity , juntament amb el col·legi inclusiu Lleó XIII de Barcelona, impulsem
el programa pioner a Espanya “Respecta'm”, que consisteix en el desenvolupament de teràpies
assistides amb animals amb l'objectiu de fomentar el respecte, reforçar la inclusió entre els
estudiants i prevenir el bullying.

Tal com afirma Isabel *Buil, directora de la Fundació Affinity, “Respecta'm” fa honor a la causa
anual de la Fundació Affinity #AnimalesQueCuran, per a continuar trencant barreres i apostant
per l'escola per a contribuir a crear espais de major respecte, integració i col·laboració a partir de
l'ajuda dels animals, que tenen la capacitat d'aportar nombrosos beneficis per a les persones.

Com es duu a terme “Respecta'm”?

Com una assignatura més en horari escolar, amb el valor afegit de treballar amb animals.
Factors fonamentals que el fan d'allò més innovador. S'emmarca en un total de 12 setmanes i
està dirigit als 40 alumnes de 3r de l'ESO -adolescents d'entre 14 i 15 anys-.

Es materialitza en un curs d'ensinistrament, que possibilita l'aprenentatge d'educar als gossos,
en el qual es treballen el respecte cap als altres i cap a un mateix, la inclusió, el treball en equip,
l'acceptació de les diferències, la millora de l'autoestima, es potencia l'empatia, s'ajuda a
reconduir possibles conductes disruptives i a tolerar la frustració.

La seva impartició i seguiment es fan des del treball col·laboratiu entre els educadors i psicòlegs
del centre i els professionals en teràpies de la Fundació Affinity.

Finalment, “Respecta'm” s'avalua seguint una metodologia científica sota la supervisió de la
Càtedra Fundació Affinity-UAB Animals i Salut, comptant amb un grup de control de 20 alumnes
que també treballen el respecte a les aules, però sense interactuar amb els gossos.

D'acord amb, Maribel Vila responsable de Teràpies de la Fundació Affinity, els joves gaudeixen
de l'experiència de l'aprenentatge mitjançant el joc i les activitats amb els animals d'una manera
més vivencial.

El punt d'inici de “Respecta'm” es troba en la igualtat entre totes i tots els alumnes davant els

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/herrera-a-cope-catalunya-i-andorra/noticias/una-terapia-amb-gossos-pionera-lluita-contra-bullying-20220502_2058843


gossos, i és així com es poden començar a treballar tots els aspectes esmentats anteriorment.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Respecta'm” ofereix un espai on se li dona importància a la cooperació, a la complementarietat
que ens ofereix i li oferim a l'altre en detectar les seves necessitats, i una cosa molt important, es
crea un vincle d'allò més especial amb l'animal.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la responsable de teràpies de la fundació
Affinity, Maribel Vila (àudio).
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Terapia con perros para combatir el acoso
escolar
BARCELONA Actualizado:02/05/2022 19:18h
Guardar

Un once por ciento de los niños catalanes sufrieron 'bullying' grave en 2021, según datos de la
ONG Internacional Bullying Sin Fronteras (BSF). Una cifra preocupante y que ha ido a más
con el aumento del acoso por Internet y las redes sociales. Para combatir esta lacra han surgido
iniciativas como la presentada este lunes, Día Internacional contra el Acoso Escolar, por la
Fundación Affinity y la escuela Lleó Xlll de Barcelona, que con el objetivo de concienciar al
alumnado en la lucha contra el bullying han organizado unas sesiones con perros de terapia.

Este acto se enmarca en el programa 'Respétame', un proyecto educativo organizado por ambas
entidades que trabaja en terapias asistidas con animales de compañía y que tiene como objetivo
de prevenir casos de acoso escolar y fomentar una convivencia sana entre los alumnos.

Esta iniciativa es pionera en España, ya que es el único centro educativo que imparte este
programa en horario escolar.

El plan está dirigido a los alumnos de sexto de primaria y de tercero de la ESO y se imparte
desde el curso 2017/2018 como una asignatura más dentro del calendario curricular. En unas
sesiones semanales de una hora y durante un trimestre los jóvenes interactúan con los perros
adiestrados y aprenden a mejorar la comunicación y el trato tanto con los animales como con
sus compañeros.

Anabel Valera, Directora Pedagógica de Lleó Xlll, destaca la importancia de este programa para
la formación de los jóvenes. «En las sesiones se trabajan la empatía, la escucha y el diálogo
recíproco. Todo esto revierte en el trato humano y es importante que lo aprendido en estas
sesiones continúe después y se haga un seguimiento desde la escuela y con las familias»,
explica la docente.

Asimismo, desde la Fundación Affinity ven esta iniciativa como instrumento para que los jóvenes
aprendan a canalizar sus emociones y a reforzar los valores de compañerismo. Así lo
reconoce Maribel Vila, responsable de Terapias de la Fundación Affinity, que destaca el papel
de los animales en la ayuda a los jóvenes. «Los perros fomentan la creación de un ambiente
muy seguro y íntimo donde se facilita que los niños se abran y transforman la escuela en un
espacio para divertirse», señala la responsable de Affinity.

Los beneficios del proyecto son la mejora en la expresión de las emociones y la empatía, el
aumento de la autoestima de los jóvenes más inseguros y desarrollo del trabajo en equipo.
«Fomentar el respeto dentro de las aulas y reconducir las conductas no adecuadas, son otros
de los objetivos de este proyecto», reconoce Vila.

El acoso escolar un problema en aumento

Cataluña es la tercera comunidad autónoma con más acoso escolar grave del país, después de
Madrid y Andalucía, según los datos de BSF. En cuanto a España se sitúa en el séptimo lugar

https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-terapia-perros-para-combatir-acoso-escolar-202205021918_noticia.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-cada-tres-adolescentes-catalanes-reconoce-haber-cometido-acoso-escolar-201910091512_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/mascotas/abci-protectoras-espanolas-recogieron-162000-perros-2020-115-por-ciento-menos-2019-202107080202_noticia.html


de los países con más acoso escolar a nivel mundial, los casos de acoso escolar grave a nivel
nacional fueron de 11.229, según un estudio que va desde enero de 2021 a febrero de 2022.
Además, siete de cada diez niños sufren algún tipo de acoso a diario.

Un número de casos que ha ido en aumento con el crecimiento del 'ciberbullying', que causa
200 mil muertes al año de niños y adolescentes en todo el mundo. Por ello, la educación y el
fomento de proyectos de prevención del acoso escolar son una materia cada vez más
importante para evitar la aparición de este tipo de comportamientos nocivos.

Ver los comentarios

https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-sindic-insta-generalitat-mejorar-protocolos-contra-acoso-escolar-tras-suicidio-alumna-pare-manyanet-202112021859_noticia.html
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Una escola de Barcelona fa teràpia amb
gossos per prevenir el ‘bullying’
L’escola Lleó XIII, un centre privat concertat de Barcelona, és la primera a Espanya que ha
incorporat com a assignatura dins de l’horari escolar dels alumnes de sisè de primària i tercer de
l’ESO un programa amb gossos de teràpia per prevenir l’assetjament escolar i treballar el
respecte a les aules.

Al llarg d’un trimestre i una vegada a la setmana, aquests alumnes tenen «classe» amb gossos
de la Fundació Affinity i les seves ensinistradores, normalment al pati del centre.

Allà, alumnes i gossos fan activitats i jocs de forma conjunta en què aprenen a «parlar en un
to respectuós i baix, a escoltar i tolerar els altres i a treballar en grup de forma col·laborativa».

Així ho ha explicat aquest dilluns als periodistes la terapeuta de la fundació Maribel Vila, que ha
assegurat que és l’única escola a Espanya que ha apostat per incloure en l’assignatura de
Cultura i Valors la teràpia amb gossos, cosa que ajuda molt els alumnes perquè «els animals
són com un mirall».

Desfer-se de les etiquetes

Amb l’ajuda dels gossos, l’escola busca incidir en l’acceptació de les diferències, la millora de
l’autoestima, el respecte envers els altres i envers un mateix, potenciar l’empatia, reconduir les
conductes inadequades i tolerar la frustració, ha indicat Anabel Valera, directora pedagògica de
l’escola Lleó XIII.

«Les etiquetes que poden tenir els alumnes a classe s’esvaeixen quan són amb els gossos,
que els fan aflorar la sensibilitat», ha explicat, i ha afegit que les activitats amb els animals es
completen amb les tutories i les entrevistes amb les famílies.

Vila ha apuntat, per la seva banda, que quan els alumnes segueixen les classes amb els gossos
«tots són iguals», cosa que suposa una base per començar a treballar, justament, les
diferències i possibles situacions de malestar que hi hagi al grup.

En aquest sentit, Valera ha afegit que «el que de vegades no s’atreveixen a expressar a classe
ho fan quan són amb els gossos», com una alumna que va indicar que l’afectava que no
l’escollissin per formar part de grups de treball.

Inclusió dels nouvinguts

L’experiència també està ajudant en la inclusió dels alumnes nouvinguts al centre, ha precisat
la psicopedagoga María Luz Martínez, com va passar al principi amb diversos alumnes
d’origen xinès, que fugien dels gossos per por.

«A molts nois i noies se’ls fa curt el trimestre que passen amb els gossos perquè generen bon
humor i un ambient agradable a la classe», han indicat la directora pedagògica i la
psicopedagoga de l’escola Lleó XIII.

https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20220502/escola-barcelona-realitza-terapia-gossos-13599166


El cost de les classes amb els gossos l’assumeix la mateixa Fundació Affinity per als alumnes
de sisè de primària i l’escola per als de tercer de l’ESO, han explicat les dues docents.

Prova pilot el 2018

Aquest experiment es va iniciar al Lleó XIII l’any 2018, amb un curs d’ensinistrament caní per
als alumnes de tercer d’ESO, i posteriorment el programa va ser assumit com a part de
l’assignatura de Cultura i Valors per l’escola, que s’ha convertit en un exemple per prevenir
l’assetjament a les aules.

Notícies relacionades

Diversos alumnes assistents aquest dilluns a la classe amb els gossos d’Affinity han explicat als
periodistes que aprenen a parlar amb respecte als altres i en un to agradable i que és «molt
divertit» ser amb els animals.

La teràpia amb gossos s’utilitza no només per treballar el respecte, l’autoestima i la gestió de la
frustració dels alumnes, sinó també com una forma de millorar les relacions entre ells i les
seves habilitats socials i tenir interès pels altres, ha explicat Maribel Vila, que també ha
considerat que, sense saber-ho, els terapeutes i els gossos poden estar treballant amb
presumptes agressors i agredits, junts, cosa que ofereix una percepció diferent de l’altra
persona.

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20180604/terapia-con-perros-contra-el-acoso-escolar-6856944
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Perros de terapia, la última ayuda para prevenir el acoso escolar - Éxito
Educativo
Este lunes 2 de mayo se celebraba el Día Mundial contra el Bullying. La Fundación Affinity y la escuela Lleó XIII de Barcelona han realizado una
novedosa actividad de concienciación y prevención con unos invitados inesperados: perros, perros de terapia. Con la ayuda de los animales los niños
sientan las bases del respeto, imprescindible para prevenir casos de acoso escolar.

Programa

«Respétame» es un programa educativo de Terapias Asistidas con Animales de Compañía impulsado por ambas entidades que busca prevenir los casos
de bullying y mejorar las relaciones entre los alumnos y con el profesorado. Una iniciativa que además es pionera en España, no solo por la forma de
abordar esta problemática sino también porque es la primera vez que una terapia asistida con animales se imparte en horario escolar, como una asignatura
más.

Esta colaboración se inició en 2018 y hasta ahora ha registrado muy buenos resultados, logrando aumentar las habilidades sociales de los menores que
participan y reduciendo las actitudes más negativas y/o violentas. Así lo demuestra la evaluación científica que se ha realizado de estas sesiones con
los perros de terapia, liderada por la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Además, la
acogida por parte de los estudiantes, el profesorado y las familias es muy buena.

Dinámicas con los animales

https://exitoeducativo.net/perros-de-terapia-la-ultima-ayuda-para-prevenir-el-acoso-escolar/
https://www.fundacion-affinity.org
https://lleoxiii.com/es
https://www.fundacion-affinity.org/la-fundacion/investigacion


Mediante una serie de dinámicas, tanto individuales como grupales, con los perros como eje central de la acción, el programa pretende mostrar a los
alumnos la importancia de cooperar con los compañeros, aceptar las diferencias e inculcar un liderazgo en positivo, entre otros. Con estas sesiones
se consigue trabajar aspectos tan importantes como el respeto, la inclusión, la mejora de la autoestima, potenciar la empatía y el trabajo en equipo. En este
programa participan los alumnos de sexto de primaria – de 10 y 11 años – y tercero de la ESO – 14 a 15 años -, con una sesión semanal de una hora.

«Gracias a las dinámicas que se realizan con los perros conseguimos conectar mucho mejor con el estudiante y sus emociones ya que conectamos a un
nivel más personal con él.  El hecho de tener que enseñar y adiestrar a los perros en positivo hace que los alumnos cuestionen los métodos que utilizan y
que se planteen otras maneras diferentes para llegar a sus objetivos. También entienden que hay cosas que no pueden lograr ellos solos y cómo pedir
ayuda. Esto se traduce en autoconocimiento, mejora de la empatía y mejora del respeto», afirma Maribel Vila, responsable de Terapias de la Fundación
Affinity.

Colaboración de psicólogos

Este programa se desarrolla con la colaboración de los psicólogos y educadores del centro, que junto al personal de terapias de la Fundación han
definido las necesidades a trabajar y realizan un seguimiento continuado de las sesiones.

«Los alumnos, año tras año, acogen con muchas ganas el programa de Fundación Affinity. Con el apoyo del Departamento de Orientación del centro, que



es imprescindible, y los educadores de la Fundación, los alumnos le sacan el máximo partido, aprenden valores y desarrollan sus habilidades
sociales. Cada alumno va a su ritmo: a unos les cuesta más y a otros menos y enseguida se involucran. Pero al finalizar las sesiones siempre se quedan
con ganas de más. Desde el colegio apostamos por esta iniciativa porque queremos aprovechar los beneficios de las terapias asistidas con animales. Es
una manera diferente e innovadora de trabajar el respeto a uno mismo y a los demás», asegura Anabel Valera, directora Pedagógica de Lleó XII.

El problema del bullying

El acoso escolar es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la sociedad y el sistema educativo, en España y en el resto del mundo. Según
los datos más recientes de la UNESCO, 1 de cada 3 estudiantes en el mundo sufrió algún tipo de acoso escolar – incluyendo acoso cibernético – en
2019.

El último informe de la ONG Bullying Sin Fronteras (BSF), impulsora de la celebración del Día Mundial contra el Bullying el 2 de mayo, sitúa a España
como el séptimo país con más casos de acoso escolar del mundo. Según sus datos, 7 de cada 10 niños españoles sufren todos los días algún de tipo
de acoso y ciberacoso. Su último informe se realizó entre enero de 2021 y febrero de 2022.

Acerca de la Fundación Affinity

La Fundación Affinity es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 1987 por Affinity Petcare, empresa líder en el mercado español en alimentos
preparados para perros y gatos que lleva más de 50 años velando por el cuidado de los animales.

La Fundación tiene como misión investigar y divulgar los beneficios del vínculo entre personas y animales de compañía y llevar a cabo proyectos de
acción social, especialmente en temas de abandono, adopción y Terapias Asistidas por Animales de Compañía.

https://bullyingsinfronteras.blogspot.com
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Dormir sethoresaldiaés laquantitatde
descans idealenelsmésgransde40anys
Tant l’excés com la falta de son s’associen amb una cognició i una salut mental pitjors

naciódels concerts econòmics.
Aquest acte, que forma part

del pols dels sindicats contra la
políticadelconsellerJosepGon-
zàlez-Cambray i la seva falta de
diàleg,nodecau,segonslesorga-
nitzacions sindicals consultades
sobre la unitat d’acció. Aquestes
organitzacions afirmen que
aquesta setmana es convocaran
noves accions de protesta amb
els set sindicats amb participa-
cióen l’educació.
La jornadademobilitzaciódel

dissabte 14demaig està organit-
zada per USTEC·STEs, Inter-
sindical-CSC, Professors de Se-

cundària (aspepc.sps) i CGT, a
més de l’associació d’estudiants
anticapitalista, el Sindicat d’Es-
tudiants i l’aFFaC. El Sindicat
d’Estudiantsdefensaunaeduca-
ciópública, gratuïta i laica.
Perlasevapart,CC.OO.,UGTi

USOqueden fora d’aquesta con-
vocatòria per falta d’acord en
aquestpunt.Defet,reivindiquen
l’equiparació de les condicions
laboralsentreelsdocentsdelsis-
tema públic i el concertat. Cal
recordar que les eleccions sindi-
cals se celebraranel cursqueve.
Els sindicatsnoesvanpresen-

tar a la setena taula sectorial

Unsector sindical convocauna jornadade
mobilitzaciócontraCambrayel 14demaig
CARINA FARRERAS
Barcelona

La manifestació del sector edu-
catiu que els sindicats prepara-
ven per al 14 demaig no serà, fi-
nalment, unitària. Els sindicats
amb representació de treballa-
dors a l’escola concertada se
n’han despenjat després que
l’aFFaC, l’associació de famílies
més gran de Catalunya, exigís
que constés entre les reclama-
cions de la jornada de protesta
contral’ordredelcalendari iafa-
vor de millores laborals l’elimi-

convocada per l’Administració
per desencallar el conflicte pro-
vocat per l’anunci del canvi enel
començament del curs escolar
sense que aquestamesura, com-
plexa d’implementar, s’hagués
consensuat ambel sector educa-
tiu. Pels sindicats, va ser la gota
que va fer vessar el got en l’im-
mobilisme del Govern per re-
cuperar les retallades patides
per la crisi econòmica. Educació

nega aquest immobilisme, des-
prés d’haver patit cinc dies de
vaga, i va oferir, a l’última taula,
la reducció d’una hora lectiva a
primària per al curs que ve. Els
sindicatshivoliensumarelspro-
fessors de secundària. La conse-
lleria va publicar la resolució
sense benefici, i va dinamitar
aquell puntdenegociació.
El conseller, per la seva part,

s’estàreunintaquestessetmanes
amb les juntes de directors
comarcals. Els directors de cen-
tre havien atribuït al conseller
una inusitada “desconnexió”
ambl’Administracióiel“menys-
preu” a la seva tasca amb els
“canvis imposats” preparats per
Educació. De totes maneres, les
seves reclamacions no coinci-
deixen plenament amb les dels
sindicats.c

CC.OO., UGT i USO
se’n despengen per la
petició de l’aFFaC de
reclamar la supressió
de concerts

CRISTINA SÁEZ
Barcelona

Dormir unes set hores cada nit
és la quantitat òptima de des-
cans a partir dels 40 anys i du-
rant la vellesa per gaudir d’una
bona cognició i una bona salut
mental. En canvi, dormir més o
menys estona de manera ha-
bitual s’associa amb un pitjor
benestar i amb més símptomes
d’ansietat i depressió, segonsun
estudi elaborat per la Universi-
tat deCambridge (RegneUnit) i

la de Fudan de Xangai (Xina).
Consideratlanavallasuïssade

la salut, el sonexerceixunpaper
clauenelbenestar tant físiccom
mental. És crucial per mantenir
una bona funció cognitiva: du-
rant les hores de descans el cer-
vell consolida els aprenentatges
del dia i s’encarrega de netejar
els productes de rebuig i les
toxines que es generen durant
lasevaactivitat,entrealtres fun-
cions.
Estudis previs havien trobat

quealteracionsenelspatronsde
descans ambunaquantitat i una
qualitatde son insuficientsesta-
ven relacionats amb problemes
de memòria i amb l’aparició de

tothom, ja que la necessitat de
son pot variar segons les perso-
nes. “Encara que no podem dir
de manera contundent que poc
omolt son causi problemes cog-
nitius, el nostre estudi [...] sem-
bla que dona suport a aquesta
idea”, afirmaundelsautorsde la
investigació, Jianfeng Feng, de
la Universitat de Fudan, en un
comunicat.
Tot i que la relació entre el

descans i algunes malalties o
trastorns és molt complexa, i hi
intervenen “una combinació de

factors genètics i d’estructura
cerebral”, apunta Feng, una de
leshipòtesis queestudienels in-
vestigadorsperexplicar els seus
resultats és que més o menys
temps de repòs podria alterar la
fase de son profund. I això tin-
dria repercussionsnegatives so-
bre algunes regions cerebrals.

En concret, han trobat que
l’hipocamp, que és el centre de
memòria i aprenentatgedel cer-
vell, té un volum més petit de
mitjana en les persones amb fal-
ta o excésd’horesdedescans.
Els autors de la investigació

també apunten que potser les
personesquepassenmésdevuit
hores al llit cada dia és perquè
tenen una pitjor qualitat de son
oun son alterat, i això fa quene-
cessitin dormir més temps per-
què se senten cansades. Segons
aquestahipòtesi, l’excésd’hores
de son no seria la causa d’altres
problemes de salut, sinó una
conseqüència.
“Descansar bé durant la nit és

important en totes les etapes de
la vida, però particularment a
mesura que envellim”, assenya-
la Barbara Sahakian, investiga-
dora de la Universitat de Cam-
bridge i coautora de l’estudi, en
uncomunicat. “Trobarmaneres
de millorar el son per a les per-
sones grans és crucial per man-
tenir una bona salut mental i
benestar, i també per evitar el
declivi cognitiu, sobretot en pa-
cients amb problemes psiquià-
trics i demències”.c

L’hipocamp, clau
en l’aprenentatge i la
memòria, ésmés petit
en els que dormen
massa omassa poc

Una bona qualitat del son facilita que el cervell elimini residus tòxics i consolidi el que s’ha après durant el dia
GORODENKOFF / GETTY

dipòsits d’amiloide, una proteï-
na que s’acumula de manera
anòmala en les demències, com
l’alzheimer, i formaplaques que
acabenmatant lesneurones.
En aquest nou treball, publi-

cat a Nature Aging, els investi-
gadors han analitzat dades
d’uns500.000adultsd’entre38i
73anys, i conclouenque,apartir
de lacinquenadècadade lavida,
la quantitat òptimade son és del
voltant de set hores al dia. Les
dades procedeixen de l’estudi
britànic UK Biobank, iniciat el
2006per investigar la influència
dels factors ambientals i here-
ditaris en el desenvolupament
demalalties.

Més o menys temps de des-
cans de manera habitual s’han
relacionatambunapitjor funció
cognitiva; és a dir, pitjor veloci-
tat de processament d’informa-
ció, pitjor atenció visual i pitjors
habilitats de memòria i resolu-
ció de problemes. A més a més,
l’estudihaconstatat que lesper-
sones que s’allunyen de les set
hores diàries de son, sigui per
excés o per defecte, solen expe-
rimentarunapitjor salutmental
i tenir un estat de benestar glo-
balméspobre.
Aquestes dades es refereixen

aunamitjanaperalconjuntdela
població,noquesethoressiguin
la quantitat de son òptima per a

Canal Big Vang
www.lavanguardia.com/ciencia
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Los padres católicos presentan ante el
Supremo el primer recurso contra el
currículo del Gobierno | España

Los padres católicos presentan ante el
Supremo el primer recurso contra el
currículo del Gobierno
Actualizado Martes, 3 mayo 2022 - 02:08

Lo ven "contrario a derecho" en Religión y denuncian "adoctrinamiento"

Pilar Alegría, en la clausura de un acto escolar en Zaragoza la pasada
semana.Javier CebolladaEFE

El Gobierno se enfrenta al primer recurso en los tribunales contra sus polémicos currículos. Las
asociaciones de padres católicos han registrado ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo un escrito que da inicio a una contienda judicial en torno
al real decreto que detalla lo que tienen que estudiar los alumnos de Primaria (entre seis y 12
años). El texto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, denuncia que la norma estatal es
«contraria a derecho y perjudicial para sus intereses» en la Religión y en las medidas
organizativas alternativas para los alumnos que no cursen esta asignatura. También denuncia
«la existencia de opciones ideológicas y elementos de adoctrinamiento» en estos planes de
estudios.

Por todo ello considera que el decreto, tanto en su articulado como en los anexos que detallan
los contenidos de las materias, incluye aspectos que, en su opinión, «contravienen los derechos
de las familias sobre la educación de sus hijos». En otras palabras, se estaría vulnerando el
artículo 27 de la Constitución, que dice que «los poderes públicos garantizan el derecho que
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones».

El recurso ha sido elaborado por la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y
Padres de Alumnos (Concapa), colectivo mayoritario en la enseñanza concertada que agrupa
a 51 federaciones provinciales que integran a unos tres millones de progenitores. Les ha
asesorado la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, un grupo de juristas
relacionado con la Asociación Católica de Propagandistas que nació en 2018 como reacción
a los cambios educativos del Gobierno y de algunas CCAA.

Esta denuncia es la primera, pero en los próximos meses llevarán también ante el Supremo los
currículos de la ESO y de Bachillerato. Por ahora sólo han presentado un breve escrito
anunciando el recurso y en unas semanas concretarán sus argumentos jurídicos.

El centro de los mismos girará en torno a la Religión, donde el Gobierno ha introducido cambios.

https://www.elmundo.es/espana/2022/05/03/626fd04afc6c8356168b4587.html
https://www.elmundo.es/e/tr/tribunal-supremo.html
https://www.elmundo.es/espana/2021/08/10/6112a8f7e4d4d898318b45bf.html


Con la Ley Wert, los alumnos que no la escogían cursaban una materia alternativa de Valores.
Ahora no tendrán esa asignatura espejo que la sustituya, sino algo que se llama «atención
educativa», una especie de «actividades» dirigidas al «desarrollo de las competencias clave a
través de la realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución
colaborativa de problemas». El Ministerio de Educación no concreta qué contenidos tienen que
darse en este espacio, pero Galicia ha adelantado ya que sus alumnos trabajarán en un
proyecto de investigación.

Los recurrentes creen que esta solución puede ser «discriminatoria» para los que escogen
Religión, sobre todo porque determinados padres pueden interpretar que la «atención
educativa» es más conveniente para los intereses académicos de sus hijos y se vean forzados
indirectamente a matricularlos en esta alternativa.

Ya la Justicia estableció hace años que en esta «atención educativa» -que también existía en la
LOE- los niños no podían avanzar en las materias, para que todos estuvieran en igualdad de
condiciones, pero el real decreto recurrido dice que «las actividades propuestas irán dirigidas a
reforzar los aspectos más transversales del currículo, favoreciendo la interdisciplinariedad y la
conexión entre los diferentes saberes», una frase que las familias no saben muy bien cómo
interpretar.

El recurso también se basará en la reducción del número de horas lectivas de la Religión, que
es la asignatura que menos tiempo tiene junto a Valores Cívicos y Éticos. Ha perdido un tercio
del peso que tenía en la LOE, pasando de 315 a 210 horas en toda la etapa. Entonces se
garantizaban al menos 90 minutos semanales pero ahora el currículo estatal sólo blinda una
hora, aunque las CCAA, si quieren, la pueden ampliar.

En cuanto a la denuncia por adoctrinamiento, el recurso habla de las «reiteradas referencias a la
perspectiva de género». Según Pedro Caballero, presidente de la Concapa, esta expresión «se
utiliza de forma ideológica y ambigua en todas las asignaturas», desde las Matemáticas -el
controvertido «enfoque socioafectivo»- al Conocimiento del Medio, pasando por Educación
Física o Educación Artística.

"Creencias de las familias"

«El desarrollo curricular tiene que ser lo más neutral posible, pero aquí hay cuestiones que
pueden entrar en conflicto con las creencias de las familias. Creemos en la igualdad entre
hombres y mujeres, pero no estamos de acuerdo con que haya que darle perspectiva de género
a la Prehistoria, a la Edad Antigua o a la Edad Media», sostiene Caballero.

El abogado Jesús Muñoz de Priego, uno de los redactores del recurso, dice que «en esa
omnipresente y obsesiva referencia se está vulnerando el principio de neutralidad del Estado».
«La perspectiva de género se utiliza como elemento de implementación de una ideología de
género y, cuando hay elementos ideológicos, sólo se pueden plantear si están consensuados
socialmente o si son elegidos por los padres. Si no es así, como en este caso, hablamos de
adoctrinamiento», añade el también portavoz de la plataforma Más Plurales, que en 2020 fue
una de las caras visibles de la protesta de lazos naranjas contra la Ley Celaá.

Estos padres ven que algunas frases del currículo son susceptibles de generar problemas. Por
ejemplo, hay un criterio de evaluación en Lengua que insta a «rechazar los usos lingüísticos

https://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/17/espana/1368813271.html
https://www.elmundo.es/espana/2021/10/07/615eda31fc6c830b658b4574.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/12/23/5fe2fe57fdddfff05d8b4645.html


discriminatorios identificados a partir de la reflexión grupal acompañada sobre los aspectos
elementales, verbales y no verbales, de la comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de
género».

Los padres católicos cuestionan también las menciones a la «diversidad asociada al género» o
a las «identidades de género», que interpretan como que abren la puerta a debatir en el aula
sobre la realidad LGTBIQ+ con «unos planteamientos que no son acordes a la concepción
antropológica cristiana».

Conforme a los criterios de

Saber más

https://www.elmundo.es/em/codigo-etico.html
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Más que un nuevo currículo de Religión -
Iglesia Española - COPE
Avanza el calendario. El cercano final del curso escolar supondrá, no hay posibilidad de
aplazamientos, la despedida de la LOMCE y la puesta en marcha de la LOMLOE. Con
suspense, el Ministerio Educación y Formación Profesional va publicando los Reales Decretos
que establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de las diferentes etapas educativas. A
estas alturas del mes de marzo solo disponemos del texto que regula las etapas de Infantil y
Primaria. Hay que estar preparados, en las próximas semanas, a la catarata de documentos
legislativos que desde el Ministerio y desde las diferentes Comunidades Autónomas van a
acabar de definir el currículo, la ordenación académica y la carga lectiva. Son días para leer,
estudiar, cotejar y comparar las novedades y diferencias en la aplicación, en las diferentes
comunidades autonómicas, de algunos asuntos relacionados con la enseñanza de las
religiones, fundamentalmente, la carga lectiva —las comunidades pueden aumentar el mínimo
de una hora establecido en la LOMLOE—y las pautas para la regulación de la atención
educativa para aquellos alumnos y alumnas que no escojan Religión.

Pero el profesorado de Religión también mira con impaciencia el BOE a la espera de ver
publicado el currículo de Religión. Ese momento será el punto de llegada de un proceso que
comenzó a gestarse con la aprobación de la Ley, allá por diciembre de 2020, pero significará
también la puesta en marcha oficial del nuevo referente curricular para la enseñanza de la
Religión católica en la escuela. Hasta ahora, y esta decisión de la Comisión Episcopal para la
Educación y Cultura ha sido imprescindible para conseguir la participación del profesorado,
hemos ido conociendo y hemos sido invitados a aportar y reaccionar a los borradores que se
hicieron públicos en la web Educación y Cultura CEE - Hacia un nuevo currículo
(educacionyculturacee.es). Cuando conozcamos el texto del BOE veremos la expresión final,
fruto de esa participación, de los elementos curriculares que exige la LOMLOE para cada una de
las etapas y cómo se ha de interpretar la presencia de la enseñanza de la Religión católica en
cada una de las orientaciones pedagógicas, metodológicas y de evaluación de la asignatura.
Poder trabajar con el texto oficial es imprescindible para elaborar las programaciones didácticas
y para profundizar en la formación del profesorado. La publicación del currículo, así se
recomienda desde la Comisión y desde las delegaciones diocesanas, debe alentar, no solo la
formación para la capacitación pedagógica sino la profundización en la teología como fuente
epistemológica. La publicación del nuevo currículo es una oportunidad, también, para reforzar
las razones de la presencia de la asignatura en el sistema educativo. Mientras esperamos la
publicación del currículo, podemos valorar las repercusiones y el alcance, más allá del BOE, de
la propuesta presentada por la Comisión Episcopal.

Mirando a la sociedad

El currículo de Religión es, en su naturaleza curricular, un servicio a los alumnos y a las familias
que tienen reconocido el derecho a que sus hijos reciban estas enseñanzas, como una
asignatura más, en el sistema educativo. El significado y la relevancia de la existencia de esta
asignatura para la sociedad, sin embargo, va más allá del obligado cumplimiento de los
acuerdos que garantizan ese derecho. Con la enseñanza de la Religión, además de proponer
una serie de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para conocer la materia de
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estudio, se está aportando y defendiendo la vigencia, en el ágora de lo público, del valor
verificable, en lo común, de una perspectiva particular que no se puede excluir del conjunto de
saberes sin mutilar algo de lo humano. Los saberes y la racionalidad, abierta a la trascendencia,
que caracterizan a la asignatura de Religión, son una aportación esencial e irrenunciable al
conjunto de la cultura y de la razón de ser de la democracia. Es necesario que, en el proceso
formativo, para evitar la homogeneidad de la racionalidad y moralidad única establecida desde
el pensamiento de lo público, se proponga la legítima disrupción de una propuesta cultural, ética
y moral que, aunque específica de una tradición particular de sentido, hace más plural y libre la
sociedad en la que se integra. La clase de Religión hace más libre, plural y diversa la
enseñanza pública respondiendo así, de manera más realizada, a su razón de ser.

Son muy diversos los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad —no hace falta más
que abrir los periódicos estos días— y, para responder con acierto a estos retos, sin duda, la
educación tiene un papel esencial. Desde todas las instituciones políticas y educativas
internacionales se apuesta por orientar los contenidos curriculares de las escuelas como
palanca para construir un mundo mejor. El currículo de Religión que nos presenta la Comisión
episcopal para la Educación y Cultura ha sido consciente de la importancia de este momento y
quiere aportar a las nuevas generaciones una perspectiva diferenciada de lo que está en juego.
Los saberes de la clase de Religión no solo explican el pasado del que se nutre, en la
actualidad, nuestra identidad personal y cultural, sino que aportan profundos vectores de sentido
que serán muy valiosos a la hora afrontar el futuro común. El porvenir de las personas y las
naciones no se puede construir excluyendo identidades culturales y religiosas y fraguando un
consenso diseñado «solo» desde la política. La asignatura de Religión está concebida para
aportar en lo común, para ser significativa y diferenciadora en el encuentro público de los
diferentes puntos de vista que conforman la cultura común.

Mirando a la Teología

Esta exigencia de elaborar el nuevo currículo ha supuesto, también, una oportunidad para
repensar el papel de las enseñanzas de la religión en el conjunto de los saberes de la escuela y
también una ocasión para identificar y ordenaraquellos saberes de la teología que, con el
método propio de la pedagogía, pueden contribuir a dar sentido al perfil de salida, para todo el
alumnado, que establece la LOMLOE. Aunque la Teología sea la fuente epistemológica de la
asignatura de Religión, los contenidos curriculares propuestos para la enseñanza religiosa
escolar no pueden ser, obviamente, una introducción, simplificada y adaptada, a todas las
disciplinas que componen la carrera de Ciencias Religiosas o de Teología. Por el contrario,
tampoco puede ser un acercamiento neutro desde la fenomenología o las ciencias de la religión
para ayudar al alumnado en una primera «alfabetización» de la realidad religiosa que le rodea.
Es sabido, se ha repetido hasta la saciedad, que la escuela no es el lugar de la expresión de la
vivencia de la fe. Estas tres circunstancias: ni estudios eclesiásticos en miniatura, ni
fenomenología de la religión, ni teología catequética o pastoral, condicionan, para bien, la
selección de contenidos teológicos que se han de escoger.

La escuela es un lugar privilegiado para el despliegue, en todas sus dimensiones de lo humano.
Esa responsabilidad que es, en primer lugar tarea de los padres y madres, recibe un impulso
diferenciado cuando, en la necesaria apertura a la sociedad, el alumno se abre al conocimiento
que le proporcionan las asignaturas y las prácticas escolares. En esa transmisión se aportan,
por la propia naturaleza de los contenidos y el modo en el que se transmiten, imágenes y



propuestas de sentido sobre lo que es el mundo, el ser humano, el modo de relacionarse, la
razón de la vida en sociedad, etc. y es ahí, en donde la Teología debe ofrecer su propuesta de
saberes que den razón, en lo público, de la razonabilidad y verificabilidad del mensaje cristiano.

Adecuándose al desarrollo psicopedagógico del alumnado en cada una de las etapas
educativas, el nuevo currículo ha asumido la estructura curricular, en su definición prescriptiva,
de la LOMLOE y ha ordenado los saberes de la Teología, no para explicarse a sí misma, cuanto
para ser capaz de trasladar, como saber nuclear, como la encarnación en la historia de
Jesucristo aporta luz sobre lo que el ser humano, sus relaciones, su proyecto de vida y de vida
en sociedad, la cultura, los desafíos compartidos con la humanidad, etc. Sin renunciar al método
específico de la Teología, —sin método teológico no podríamos hablar propiamente de la
Teología como una disciplina— la propuesta de la Comisión ha querido acoger aquellos
conocimientos, destrezas y valores con los que el alumnado puede configurar, curricularmente
hablando, una visión de lo que son, en expresión del papa Francisco los elementos de una
educación integral: El principio fundamental del «conócete a ti mismo» siempre ha orientado la
educación, pero es necesario no olvidar otros principios esenciales: «conoce a tu hermano»,
para educar a la acogida del otro (cf. Carta enc. Fratelli tutti; Documento sobre la fraternidad
humana, Abu Dhabi, 4 febrero 2019); «conoce la creación», para educar al cuidado de la Casa
Común (cf. Carta enc. Laudato si’) y «conoce el Trascendente», para educar al gran misterio de
la vida. Para nosotros significa mucho una formación integral que se resume en el conocerse a
sí mismo, conocer al propio hermano, la creación y el Trascendente. No podemos ocultar a las
nuevas generaciones las verdades que dan sentido a la vida. (Encuentro del Santo Padre
Francisco con los representantes de las religiones sobre el tema «Religions and Education:
towards a Global Compact on Education» (Religiones y educación: hacia un pacto mundial por
la educación).

La persona en el centro

En el logo propuesto por la Comisión Episcopal como elemento gráfico que hiciera visible el
proceso participativo de la elaboración del nuevo currículo, se colocó la imagen de un alumno y
una alumna en el centro de un diseño en el que le rodeaban todos los agentes de la educación y
de la sociedad. Todos hacemos falta en la aldea de la educación pero, sin duda, alejados de un
paidocentrismo sensiblero, situar a la persona del alumno, en su vulnerabilidad y ante los
desafíos del porvenir, y su desarrollo, en diálogo con una Teología experta en humanidad es, en
mi opinión la aportación más novedosa del nuevo currículo de Religión. La persona y la acción
salvadora de Jesucristo es el centro de la Teología; el desarrollo del alumnado, en todas sus
dimensiones, es la finalidad de la pedagogía. El currículo de Religión es el lugar de encuentro
escolar, y por tanto curricular, de las dos realidades.

Cuando dentro de unos días hayamos recibido el currículo, es imprescindible que el
profesorado, el gran protagonista de esta transición curricular, siga percibiendo el
acompañamiento de la Comisión episcopal, las delegaciones diocesanas, las editoriales, etc.
Son los profesores y profesoras de Religión los que en la acción docente ponen rostro al
currículo, adecúan a la diversidad del alumnado, colaboran con las familias y trabajan, en el
corazón de la escuela. Además de al profesorado y a las Delegaciones diocesanas esnecesario
reconocer el fondo y la forma con el que la Comisión Episcopal para la Educación y cultura y la
Conferencia Episcopal Española han aprovechado la exigencia de elaborar un nuevo currículo
como un pretexto para impulsar y adecuar y preparar la enseñanza religiosa escolar para los



nuevos desafíos culturales y sociales que se aproximan.
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Denuncien davant l’ONU la “persecució
judicial” de la immersió lingüística | ACN |
Barcelona | Societat | El Punt Avui
L’entitat Plataforma per la Llengua ha denunciat davant del Fòrum regional d’Europa i Àsia
Central per a les minories de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) que “l’estat espanyol
pretén acabar amb la immersió lingüística a les escoles a través dels tribunals, saltant-se les
vies parlamentàries i en contra del consens social”.

El cap de l’àrea de drets lingüístics de l’entitat, Òscar-Adrià Ibáñez, ha estat l’encarregat de
plantejar aquest assetjament en la trobada internacional de caràcter anual. També ha alertat de
“les mentides i del discurs de l’odi que es promou per atacar els defensors de l’escola en català”.

Ibáñez ha demanat al relator especial de l’ONU per a les minories, Fernand de Varennes, que
“intervingui per defensar els catalanoparlants”. En concret, l’entitat demana a Varennes que
Espanya “reconegui com a minories” els parlants de les llengües autòctones diferents de la
castellana, que “combati el discurs de l’odi contra aquestes minories” i que “respecti” el dret dels
parlants de les llengües autòctones “d’estudiar-les, d’estudiar en les seves pròpies llengües i de
decidir quin model escolar volen sense la interferència dels estats”.

Ibáñez també ha subratllat que el model d’immersió lingüística català “compta amb el suport del
82% dels catalans, un percentatge que encara és superior en el cas dels joves, en què puja fins
al 88%”. L’entitat ha denunciat que els “atacs” contra la immersió lingüística s’han “intensificat”
des de l’any 2005 i que “l’intent d’alguns partits polítics per modificar el sistema educatiu a través
de la justícia” ha culminat ara amb la ratificació del Tribunal Suprem de la sentència que imposa
un mínim del 25% d’hores lectives en castellà als centres educatius.

Per a la Plataforma per la Llengua, aquesta sentència va en contra dels articles 7 i 8 de la Carta
Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM), ratificada per Espanya, un
document que “obliga a disposar d’un sistema d’immersió lingüística total en català”. L’entitat
afegeix que “segons el cinquè informe de seguiment del mateix Comitè d’Experts d’aquesta
carta, la ratificació de l’estat espanyol no li permet imposar cap percentatge de castellà a tots els
alumnes”.
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El independentismo radical llega hasta la
ONU para denunciar la “persecución” del
catalán
La denominada ONG del catalán, la Plataforma per la Llengua, ha denunciado en el Foro
regional de Europa y Asia Central para las minorías que “el Estado español pretende acabar con
la inmersión lingüística en las escuelas a través de los tribunales, saltándose las vías
parlamentarias y en contra del consenso social .

En su intervención en este foro anual de la ONU, el jefe del área de derechos lingüísticos de la
ONG del catalán, Òscar-Adrià Ibáñez, también ha alertado de las “mentiras y del discurso del
odio que se promueve para atacar a los defensores de la escuela en catalán”, y ha pedido al
relator especial de la ONU para las minorías, Fernand de Varennes, que intervenga para
defender a los catalanohablantes.

En concreto, la entidad pide al relator que España “reconozca como minorías a los hablantes de
las lenguas autóctonas distintas de la castellana, que combata el discurso del odio contra
estas minorías y que respete el derecho de los hablantes de las lenguas autóctonas de
estudiarlas, estudiar en sus propias lenguas y decidir qué modelo escolar quieren sin la
interferencia de los estados”.

En su intervención, Ibáñez ha explicado que la inmersión lingüística permite que “los
estudiantes puedan terminar la secundaria dominando perfectamente tanto el catalán como el
castellano, independientemente de su lengua materna, y que se trata de un modelo que cuenta
con el apoyo del 82% de los catalanes, un porcentaje que todavía es superior en el caso de los
jóvenes, subiendo hasta el 88%”.

La entidad ha denunciado que los ataques contra la inmersión lingüística se han intensificado
desde el año 2005 y que el intento de algunos partidos políticos por modificar el sistema
educativo a través de la justicia ha culminado ahora con la ratificación del Tribunal Supremo de
la sentencia que impone un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano en los centros
educativos.

Por su parte, tras incumplir con el plazo para aplicar la sentencia del 25% de castellano (23
de marzo), ahora el Govern trata de ganar tiempo. El pasado jueves tenía que haber presentado
las alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero no consta que lo
haya hecho y en el departamento de Educación, consultados por este diario, rehúyen la cuestión
(evitan confirmar este hecho). Es decir, el ejecutivo catalán ha optado por lanzar el balón hacia
adelante y esperar que el TSJC le apremie a presentar las alegaciones.

Y es que, de haber cumplido con el plazo de hace dos semanas, el TSJC hubiera tenido luego
10 días para responder y decidir si acepta las demandas de las organizaciones
constitucionalistas para aplicar la sentencia del 25% de castellano. Es decir, muy
probablemente, durante la primera quincena de mayo estaría el asunto dirimido y el Govern se
hubiera visto obligado a cambiar los proyectos lingüísticos de todas las escuelas públicas (igual
en menos de un mes, tal y como pedía la Asamblea por una Escuela Bilingüe) para dar un
mínimo del 25% de las horas lectivas en español.
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Sin embargo, al Govern le conviene ganar tiempo para intentar presentar las alegaciones con la
reforma de la Ley de Política Lingüística aprobada en el Parlament: y eso se prevé que se
produzca el próximo 8 de mayo en el pleno. Esa reforma legal es uno de los tres argumentos
que adujo el Govern el pasado 23 de marzo cuando se dirigió al TSJC. El cambio en la norma
pasa por dar más espacio al castellano en la educación pública, aunque esquivando el 25% y
está redactado con cierta ambigüedad, lo que permite múltiples interpretaciones (el PSC
interpreta que se debe dar más español, mientras ERC asegura que se debe dar todavía más
catalán).

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

En todo caso, también es cierto que la aprobación de esta reforma legal está en el aire y
tampoco es una garantía a la que agarrarse para la Consellería de Educación. Y es que, hasta
ahora, ha habido hasta dos cambios de fecha para debatir y votar en el pleno este cambio:
primero se fijó para finales de este mes y ahora ha pasado para el 8 de mayo.
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Aumenta la presión lingüística: la
Autónoma insta a los docentes a acreditar
el catalán antes de junio de 2023
Actualizado:02/05/2022 21:34h
Guardar

Las universidades avanzan, amparadas por la Generalitat, en su ofensiva para 'catalanizar' los
campus. Primero fue la Universidad de Barcelona (UB) la que instó hace unas semanas a su
profesorado asociado a que acreditara su conocimiento de la lengua catalana antes de
diciembre de 2022 para seguir ejerciendo, y ahora la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) lo reclama al profesorado permanente.

En una carta a la que ha tenido acceso ABC, los vicerrectorados de Personal Académico y
Relaciones Institucionales de la UAB, instan a algunos profesores con contrato de
permanencia que aún no les consta que hayan acreditado su conocimiento del catalán a que lo
hagan antes de junio de 2023 «de acuerdo con la normativa vigente en el momento en el que
accedió a su plaza permanente».

Algunos docentes que llevan años ejerciendo sin certificar ese conocimiento ven en esta nueva
carta remitida por la universidad «una vuelta de tuerca más de la Generalitat en su política de
imposición de un sistema monolingüe en los campus».

La universidad recuerda a los docentes que el actual marco legal y normativo catalán (Ley de
Política Lingüística de 1998 y la Ley de Universidades de 2003) les concedía hace años el
plazo de dos años tras acceder a la plaza para demostrar ese dominio de la lengua. En 2011, en
virtud del Reglamento de Profesorado del centro, ese requisito se extendió a todo el profesorado
permanente. La UAB admite en la misiva que cuando estos profesionales accedieron a la plaza
ese requisito no se les recordó y que en 2019 «la Comisión de Personal Académico aprobó un
plan para la regularización del seguimiento de la competencia en lengua catalana del
profesorado permanente que ampliaba esos dos años de plazo inicial».

En su reclamación al profesorado permanente, el centro reconoce que con la pandemia y el
episodio de ciberataque que vivió la universidad, ese seguimiento no se realizó e informa de
que «ahora, con la recuperación de la normalidad, nos dirigimos a tú con la intención de
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reemprender el compromiso con el marco normativo y legal vigente».

Paralelismo con la criba de hace 40 años

Algunos profesores de la UAB a los que el centro ha remitido la carta, que accedieron a la plaza
en 2011, comparan esta situación con la vivida hace 40 años cuando los docentes que no
dominaban el catalán recibieron un telegrama de los Servicios Territoriales de la consejería de
Enseñanza en el que se les indicaba que para poder ejercer debían acreditar el dominio de la
lengua autonómica. Como consecuencia de esa exigencia hace cuatro décadas, según
denuncian, «se produjo una depuración de maestros y muchos se vieron obligados a
abandonar Cataluña», deuncian.

«El propósito nacionalista era el de que la escuela fuera únicamente en catalán,
introduciéndose un sistema de inmersión que hacía imposible que quienes no dominaran el
catalán pudieran ser maestros en Cataluña. La exigencia de la demostración de una
competencia suficiente en esa lengua acabó imponiéndose también a los funcionarios que
habían obtenido plaza en Cataluña, a los que, como puede verse, se les obligó a pedir concurso
de traslado fuera de Cataluña. Miles de maestros abandonaron la Comunidad Autónoma y
quedó el campo expedito para la ocupación del sistema educativo, uno de los objetivos
principales del nacionalismo», denuncia en su blog el catedrático de Derecho Internacional
Rafael Arenas.

El catedrático cree que esa carta recordatorio dirigida ahora al profesorado, que se enmarca en
la ofensiva por parte del Govern para imponer el uso del catalán en la universidad -pretende que
ocho de cada diez grados y másteres se impartan solo en lengua catalana- tiene como principal
objetivo «reducir la presencia del español en la educación superior de Cataluña». Arenas
recuerda que, según datos de la Generalitat, en la actualidad en la universidad catalana un 73
por ciento de las asignaturas no pueden ser estudiadas en español; mientras que un 70 por
ciento de las materias sí pueden ser cursadas en catalán. «Pero lo que se exige a los profesores
es que prueben un nivel avanzado de catalán», señala en su blog.

A juicio del catedrático, «la petición de acreditación de un nivel alto de catalán por parte del
profesorado funcionario y permanente de las universidades públicas catalanas, con
independencia de su legalidad, responde tan solo a una lógica nacionalista orientada a reducir
la presencia del castellano en la universidad catalana y a cortar los vínculos entre nuestro
sistema universitario y el del conjunto de España». «Hace 40 años consiguieron su propósito
en escuelas e institutos ante la pasividad del conjunto de España. Que no pase ahora lo
mismo», concluye en su reflexión.

Por su parte, la plataforma Universitaris per la Convivència considera «inaudito que se
despliegue esta presión lingüística sobre profesores que, aunque no tengan un certificado
que acredite su nivel de catalán, es evidente que pueden desarrollar su labor perfectamente
como lo evidencia el hecho de que en absoluto existan quejas por este motivo».

«Nuestras universidades tienen serios problemas y solo les falta perder a profesionales
cualificados que no se van poner ahora a hacer cursillos y/o exámenes de catalán para
satisfacer obsesiones identitarias», precisan a este diario desde la plataforma
constitucionalista.

Por su parte, fuentes de la Universidad Autónoma consultadas por ABC se limitan a afirmar que



«la universidad pondrá todas las herramientas al alcance de estos profesores para que
puedan acreditar su conocimiento de la lengua catalana». No quiso, sin embargo, adelantar qué
consecuencias podría tener no certificar ese conocimiento.

Ver los comentarios
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Las universidades avanzan, amparadas 
por la Generalitat, en su ofensiva para 
‘catalanizar’ los campus. Primero fue la 
Universidad de Barcelona (UB) la que 
instó hace unas semanas a su profeso-
rado asociado a que acreditara el cono-
cimiento de la lengua catalana antes de 
diciembre de 2022 para seguir ejercien-
do, y ahora se adhiere la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) y lo re-
clama al profesorado permanente.  

En una carta a la que ha tenido acce-
so ABC, los vicerrectorados de Perso-
nal Académico y Relaciones Institucio-
nales de la UAB demandan a algunos 
profesores con contrato de permanen-
cia que aún no les consta que hayan acre-
ditado su conocimiento del catalán que 
lo hagan antes de junio de 2023, «de 
acuerdo con la normativa vigente en el 
momento en el que accedió a su plaza 
permanente», dice la misiva. 

«Nueva vuelta de tuerca» 
Algunos docentes que llevan años ejer-
ciendo sin certificar ese conocimien-
to ven en esta carta remitida por la 
universidad «una nueva vuelta de tuer-
ca de la Generalitat en su política de 
imposición de un sistema monolingüe 
en los campus». 

La universidad recuerda a los profe-
sores que el actual marco legal y nor-
mativo catalán (Ley de Política Lingüís-
tica de 1998 y la Ley de Universidades 
de 2003) les concedía el plazo de dos 
años tras acceder a la plaza para de-
mostrar ese dominio de la lengua. En 
2011, en virtud del Reglamento de Pro-
fesorado del centro, ese requisito se ex-
tendió a todo el profesorado permanen-
te. La UAB admite en la misiva que 
cuando estos profesionales accedieron 
a la plaza ese requisito no se les recor-
dó y que en 2019 «la Comisión de Per-
sonal Académico aprobó un plan para 
la regularización del seguimiento de la 
competencia en lengua catalana del 
profesorado permanente que amplia-
ba esos dos años de plazo inicial». 

En su nueva reclamación al profe-
sorado permanente, el centro recono-
ce que con la pandemia y el último epi-
sodio de ciberataque que vivió la uni-
versidad, ese seguimiento no se realizó. 
La institución informa, en la literali-
dad de esta carta, que «ahora, con la 
recuperación de la normalidad, nos 
dirigimos a ti con la intención de re-
emprender el compromiso con el mar-
co normativo y legal vigente».  

Varios profesores de la UAB a los 

que el centro ha remitido la carta, que 
accedieron a la plaza en 2011, compa-
ran esta situación con la vivida hace 
40 años cuando los docentes que no 
dominaban el catalán recibieron un 
telegrama de los servicios territoria-
les de la Consejería de Enseñanza don-
de se les indicaba que para poder ejer-
cer debían acreditar el dominio de la 
lengua autonómica. Como consecuen-
cia de esa exigencia hace cuatro déca-
das, denuncian, «se produjo una de-
puración de maestros y muchos se vie-
ron obligados a abandonar Cataluña». 

«Miles de maestros abandonaron la 
comunidad autónoma y quedó el cam-
po expedito para la ocupación del sis-
tema educativo, uno de los objetivos 

principales del nacionalismo», denun-
cia en su blog el catedrático de Derecho 
Internacional Rafael Arenas. Cree que 
esa carta dirigida al profesorado, que se 
enmarca en la ofensiva por parte del Go-
vern para imponer el uso del catalán en 
la universidad –pretende que ocho de 
cada diez grados y másteres se impar-
tan solo en esta lengua– «responde tan 
solo a una lógica nacionalista orienta-
da a reducir la presencia del castellano 
en la universidad catalana y a cortar los 
vínculos entre nuestro sistema univer-
sitario y el del conjunto de España».  

La plataforma Universitaris per la 
Convivència considera «inaudito que 
se despliegue esta presión lingüística 
sobre docentes que, aunque no tengan 

un certificado que acredite su nivel de 
catalán, pueden desarrollar su labor 
perfectamente, como lo evidencia el 
hecho de que en absoluto existan que-
jas por este motivo».  

Obsesiones identitarias 
«Nuestras universidades tienen serios 
problemas y solo les falta perder a pro-
fesionales cualificados para satisfacer 
obsesiones identitarias», precisan a 
este diario desde la plataforma cons-
titucionalista. Fuentes de la UAB con-
sultadas por ABC se limitan a afirmar 
que «la universidad pondrá todas las 
herramientas al alcance de estos profe-
sores para que puedan acreditar el co-
nocimiento de la lengua catalana».

La Autónoma redobla la ofensiva lingüística 
e insta a los docentes a acreditar el catalán 

∑ En una carta dirigida   
al profesorado fijo, la 
universidad les da 
hasta junio de 2023

ROSALÍA SÁNCHEZ  

CORRESPONSAL EN BERLÍN  

El desarrollo de una guerra en suelo 
europeo es un factor a tener en cuen-
ta a la hora de proteger mejor las pro-
ducciones de importancia geoestra-
tégica y los alimentos son una de ellas. 
Ese es el motivo por el que, según 
anunció ayer la ministra alemana de 
Medio Ambiente, Steffi Lemke, el Go-
bierno federal quiere restringir el uso 
de productos agrícolas como aditivos 

de la producción de combustibles. 
Lemke, miembro del partido Los Ver-
des, está trabajando junto con el Mi-
nisterio de Agricultura, que también 
dirige el verde Cem Özdemir, en un 
programa para reducir el uso de los 
llamados biocombustibles a base de 
plantas de alimentos y piensos.  

«La tierra agrícola es limitada en 
todo el mundo, la necesitamos con ur-
gencia para la alimentación, como nos 
ha demostrado dramáticamente la 

guerra en Ucrania», opina Lemke. En 
un contexto en el que Europa prescin-
de progresivamente de las fuentes de 
energía que requieren comercio con 
Rusia, como el carbón, el petróleo y el 
gas, el mercado energético busca con 
avidez fuentes alternativas y la cre-
ciente demanda hace mucho más ren-
table la hectárea de vegetal dirigida a 
la producción de biocombustibles que 
a la producción de alimentos.  

El Gobierno alemán ha determina-
do que «no es sostenible verter trigo 
y maíz en el tanque de biocombusti-
bles», en palabras de Özdemir. Lemke 
anunció que a partir de 2023 el uso 
de aceite de palma como aditivo de 
combustible en el diésel ya no será 
reconocido como biocombustible.  

Alemania limita el cultivo de 
productos para biocombustibles 

EN BENEFICIO DE LAS TIERRAS DESTINADAS A ALIMENTACIÓN

Un agricultor cerca de Landsberg, en Baviera, cosechando su terreno de cultivo  // EPA
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Tras el inicio de la pandemia más 
de 100.000 españoles abandona-
ron las ciudades para irse a vivir al 
medio rural, pero el avance de la 
vacunación ha conllevado una 
desaceleración en esta tendencia. 
A día de hoy solo un 17,2% de la 
población española vive en terri-
torios despoblados, lo que supone 
un reto a la hora de enseñar com-
petencias digitales y tecnológicas 
a los  que residen en la ya conocida 
como España Vaciada. Así nace 
bMaker Academy, un proyecto de 
Macmillan Education y BQ Edu-
cación, para prepararlos para el 
futuro a través de la tecnología y la 
creatividad en zonas rurales a lo 
largo de 2022 de forma remota 
desde sus propias casas, sus cen-
tros educativos o espacios muni-
cipales.

Con bMaker Academy los alum-
nos aprenden a crear su propia 
tecnología y trabajan la programa-
ción, los mundos virtuales, la in-
teligencia artifi cial o el diseño 3D 
con un enfoque Steam: el fomen-
to del interés de los estudiantes en 
ciencia, tecnología, ingeniería, 
artes y matemáticas.

El plan «España 2050», presen-
tado por el Gobierno en 2021, re-
coge que en los próximos 30 años 
España se enfrentará a la pérdida 
de hasta 880.000 alumnos y alum-
nas, lo que obligará a disponer de 
33.000 aulas menos. Cifras que, 
por otro lado, se plantean como 
uno de los principales retos a la 
hora de valorar la viabilidad de 
mantener la educación presencial 
en la España Vaciada. «Cuando 
observamos las previsiones del 
acceso a la educación en las zonas 
rurales con una mayor densidad 
de población en España debemos 
prestar atención a las previsiones 
del Gobierno con respecto al cie-
rre de aulas de cara a 2050», expli-
ca Jorge Campo Castro, responsa-
ble de bMaker Academy en BQ 
Educación. «Desde bMaker cree-
mos que es importante fomentar 
el desarrollo de todos los niños y 
niñas, independientemente de su 
ubicación geográfi ca, en las com-
petencias que marcarán el futuro, 
ayudándoles así a adquirir las 
competencias necesarias para 
desenvolverse en la sociedad».

Como señala Clara Benacerraf, 

psicóloga del International Colle-
ge Spain (ICS), ante el problema 
de falta de profesores y compañe-
ros de colegio para muchos de 
estos niños de la España Vaciada, 
«los padres y educadores juegan 
un rol fundamental para  animar-
les a aceptar la incertidumbre y a 
estar abiertos a lo impredecible de 
la vida les ayudará a superar los 
reveses y a pasar de una posición 
de miedo a una llena de entusias-
mo y oportunidades. Para ello es 
fundamental creer en su capaci-
dad de transformación».

El Ministerio de Educación  
cuenta desde el año 1984 con su 

J. Carabaña. MADRID

► En los próximos 30 años España perderá hasta 880.000 alumnos 
y habrá 33.000 aulas menos, difi cultando el acceso a la educación

Proyecto para formar online a 
mil niños de la España Vaciada

CIPRIANO PASTRANO

programa de Recuperación y uti-
lización educativa de pueblos 
abandonados, que se desarrolla 
en las localidades de Búbal (Hues-
ca), Granadilla (Cáceres) y Um-
bralejo (Guadalajara). 

Esta iniciativa se tuvo que sus-
pender en 2020 a causa de la pan-
demia, pero se ha prorrogado 
hasta el otoño de este año, siempre 
que las condiciones resulten favo-
rables. El último curso en que se 
desarrolló (2019) participaron 
2.450 alumnos y 196 profesores (98 
centros) en primavera y otoño (pe-
riodo lectivo), así como 700 en los 
turnos de verano. La inteligencia artifi cial es una de las partes de las enseñanzas

L
a enseñanza reglada en España no 
marcha por buen camino y las leyes 
que se han aprobado últimamente, 
junto con la Lomloe de 2020, no pa-

rece que vayan encaminadas a poner remedio, 
sino que más bien tienden a empeorar la situa-
ción. Entendemos que la enseñanza en todas 
sus etapas debe tratar de aspirar a ser de cali-
dad, entendiendo por tal una instrucción ba-
sada en los conceptos nucleares de «esfuerzo, 
mérito y contenidos». Los conceptos ajenos a 
los saberes concretos de cada asignatura, de 
tipo moral o ideológico, deben ser desplazados 
de las aulas. Los alumnos no deben ser objeto 
de adoctrinamiento pues tal intromisión supo-
ne una perversión de lo público al sacrifi car, 
especialmente para los alumnos con menos 
recursos, su formación técnica, profesional, 
académica y personal, condenándoles al so-
metimiento moral y a la incompetencia inte-
lectual. Ello perjudica el carácter de ascensor 
social y de igualdad de oportunidades que pre-
cisamente toda escuela pública debe tener. De 
este modo, además, ya gobiernen unos parti-
dos u otros, con orientaciones morales e ideo-
lógicas diversas, no se correrá el peligro de que 
el sistema educativo se convierta en instru-
mento para adoctrinar y apropiarse de un ser-
vicio público fundamental para la sociedad y 
sus miembros, sufragado por todos los contri-
buyentes. Nada distinto de lo que dice la Cons-
titución española (Art. 27).

El presente manifi esto plantea como pun-
tos principales que habría que tomar en con-
sideración por las autoridades educativas los 
siguientes, a saber:

Manifi esto en defensa de la 
Enseñanza como bien público

Opinión

1. Creación de una institución pública, de una 
suerte de Consejo General de la Función Do-
cente, integrado exclusivamente (o principal-
mente) por docentes con larga experiencia, 
académicos y científi cos de reconocido pres-
tigio procedentes de las distintas ramas del 
saber, formal y materialmente independiente 
del poder ejecutivo y del poder legislativo, aje-
no a cualquier ideología o partido concreto, 
que sirva de principal referencia a la hora de 
proponer, o en su caso revisar, las distintas leyes 
e iniciativas de carácter educativo, ya sea en la 
enseñanza infantil, primaria, secundaria o uni-
versitaria, y cuya principal competencia sea el 
diseño, según criterios estrictamente técnicos, 
científi cos y académicos, del Sistema de Ins-
trucción Pública y sus planes de estudios.
2. La tasa de fracaso escolar, entendiendo por 
tal el número de repeticiones y de suspensos, 
es relativamente alta. Pero la Lomloe trata de 
arreglar el problema haciendo desaparecer 
los suspensos y difi cultando la repetición, con 
lo que no solo no solucionará sino que acre-
centará el problema al ocultarlo, además de 
añadir carga burocrática para los docentes, 
que tendrán que realizar tareas administrati-
vas ajenas a su verdadera ocupación: dar cla-
se a los alumnos y prepararse para ello.
3. La evaluación debe ser por contenidos con-
cretos de cada asignatura, pues la evaluación 
por competencias diluye los conocimientos 
concretos. No hay mayor adquisición de com-
petencias que dominar con destreza los con-
tenidos de cada asignatura.
4. Deben permanecer las notas numéricas y las 
Menciones de Honor. Las primeras para cono-

cer con mayor precisión el grado de éxito del 
alumno en la adquisición de conocimientos; y 
las segundas para que el esfuerzo y el mérito 
sean un aliciente más para el alumnado, y con-
tribuyan a reducir cuanto se pueda toda discri-
minación que no sea exclusivamente escolar, 
especialmente la discriminación socio-econó-
mica, que la escuela actual, por su empobreci-
miento en contenidos, ejerce de hecho.
5. Los docentes deberán contar con libertad para 
enseñar los contenidos científi cos o humanís-
ticos de su materia, sin ser correa de transmisión 
de la ideología de turno, y cuyo límite debe ser 
la Constitución y el Código Penal.
6. Debe apostarse por exámenes externos y 
comunes en distintas etapas educativas, para 
poder realizar pruebas diagnósticas sobre la 
marcha de los distintos centros de enseñanza. 
En especial, apostamos por una Prueba de 
Selectividad única en todo el territorio nacio-
nal, con contenidos comunes, garantizando 
así la igualdad de oportunidades para todos 
los alumnos.
7. Creemos que es importante, asimismo, que 
se garanticen las resoluciones judiciales, 
como la que obliga a impartir al menos un 25% 
de las asignaturas en español en Cataluña. 
Aspiramos, de forma más general, a que en 
todo el territorio nacional se garantice la en-
señanza pública en lengua española, sin per-
juicio de que continúe habiendo enseñanza 
en otras lenguas coofi ciales del Estado.

Este manifi esto por y para la instrucción 
pública, que ha sido redactado por un con-
junto de profesores de enseñanza secundaria, 
se lanza a todos los implicados en el proceso 
educativo: maestros, profesores, padres, ma-
dres, alumnado, autoridades educativas y 
ciudadanos preocupados por la deriva del 
sistema educativo en nuestro país.

Carlos M. Madrid Casado, José Sánchez 

Tortosa y Sergio Vicente Burguillo en nombre de 

más de 1.000 profesionales, intelectuales y educadores.
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Manifiesto en defensa de la Enseñanza
como bien público (contra la LOMLOE y las
leyes que la preceden) | Opinión
Las mejores cosas son patrimonio común (Séneca)

La enseñanza reglada en España no marcha por buen camino y las leyes que se han aprobado
últimamente, junto con la LOMLOE de 2020, no parece que vayan encaminadas a poner
remedio, sino que más bien tienden a empeorar la situación. Entendemos que la enseñanza en
todas sus etapas debe tratar de aspirar a ser de calidad, entendiendo por tal una instrucción
basada en los conceptos nucleares de esfuerzo, mérito y contenidos. Los conceptos ajenos a
los saberes concretos de cada asignatura, de tipo moral o ideológico, deben ser desplazados de
las aulas. Los alumnos no deben ser objeto de adoctrinamiento pues tal intromisión supone
una perversión de lo público al sacrificar, especialmente para los alumnos con menos recursos,
su formación técnica, profesional, académica y personal, condenándoles al sometimiento moral
y a la incompetencia intelectual. Ello perjudica el carácter de ascensor social y de igualdad de
oportunidades que precisamente toda escuela pública debe tener. De este modo, además, ya
gobiernen unos partidos u otros, con orientaciones morales e ideológicas diversas, no se correrá
el peligro de que el sistema educativo se convierta en instrumento para adoctrinar y apropiarse
de un servicio público fundamental para la sociedad y sus miembros, sufragado por todos los
contribuyentes. Nada distinto de lo que dice la Constitución española (Art. 27).

El presente manifiesto plantea como puntos principales que habría que tomar en consideración
por las autoridades educativas los siguientes, a saber:

1. Creación de una institución pública, de una suerte de Consejo General de la Función
Docente, integrado exclusivamente (o principalmente) por docentes con larga experiencia,
académicos y científicos de reconocido prestigio procedentes de las distintas ramas del saber,
formal y materialmente independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, ajeno a
cualquier ideología o partido concreto, que sirva de principal referencia a la hora de proponer, o
en su caso revisar, las distintas leyes e iniciativas de carácter educativo, ya sea en la enseñanza
infantil, primaria, secundaria o universitaria, y cuya principal competencia sea el diseño, según
criterios estrictamente técnicos, científicos y académicos, del Sistema de Instrucción Pública y
sus planes de estudios.

2. La tasa de fracaso escolar, entendiendo por tal el número de repeticiones y de suspensos,
es relativamente alta. Pero la LOMLOE trata de arreglar el problema haciendo desaparecer los
suspensos y dificultando la repetición, con lo que no solo no solucionará sino que acrecentará el
problema al ocultarlo, además de añadir carga burocrática para los docentes, que tendrán que
realizar tareas administrativas ajenas a su verdadera ocupación: dar clase a los alumnos y
prepararse para ello.

3. La evaluación debe ser por contenidos concretos de cada asignatura, pues la evaluación por
competencias diluye los conocimientos concretos. No hay mayor adquisición de competencias
que dominar con destreza los contenidos de cada asignatura.

4. Deben permanecer las notas numéricas y las menciones de honor. Las primeras para
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conocer con mayor precisión el grado de éxito del alumno en la adquisición de conocimientos; y
las segundas para que el esfuerzo y el mérito sean un aliciente más para el alumnado, y
contribuyan a reducir cuanto se pueda toda discriminación que no sea exclusivamente escolar,
especialmente la discriminación socio-económica, que la escuela actual, por su
empobrecimiento en contenidos, ejerce de hecho.

5. Los docentes deberán contar con libertad para enseñar los contenidos científicos o
humanísticos de su materia, sin ser correa de transmisión de la ideología de turno, y cuyo límite
debe ser la Constitución y el Código Penal.

6. Debe apostarse por exámenes externos y comunes en distintas etapas educativas, para
poder realizar pruebas diagnósticas sobre la marcha de los distintos centros de enseñanza. En
especial, apostamos por una Prueba de Selectividad única en todo el territorio nacional, con
contenidos comunes, garantizando así la igualdad de oportunidades para todos los alumnos.

7. Creemos que es importante, asimismo, que se garanticen las resoluciones judiciales, como la
que obliga a impartir al menos un 25% de las asignaturas en español en Cataluña.
Aspiramos, de forma más general, a que en todo el territorio nacional se garantice la enseñanza
pública en lengua española, sin perjuicio de que continúe habiendo enseñanza en otras
lenguas cooficiales del Estado.

Este manifiesto por y para la instrucción pública, que ha sido redactado por un conjunto de
profesores de enseñanza secundaria, se lanza a todos los implicados en el proceso educativo:
maestros, profesores, padres, madres, alumnado, autoridades educativas y ciudadanos
preocupados por la deriva del sistema educativo en nuestro país.

En España, a 23 de abril de 2022.

Firman:

José Sánchez Tortosa

Sergio Vicente Burguillo

Carlos M. Madrid Casado

Suscriben:

Gabriel Albiac (filósofo)

Félix de Azúa (escritor)

Luis Mª Bilbao Bilbao (historiador y catedrático de universidad hasta su jubilación)

Gustavo Bueno Sánchez (filósofo)

Luis Alberto de Cuenca (filólogo, poeta y ensayista)

Alicia Delibes (matemática y profesora de enseñanza secundaria)

Antonio Diéguez Lucena (filósofo y catedrático de universidad)



Clara Eugenia Núñez (historiadora y catedrática de universidad)

José Ignacio Fortea (historiador y catedrático de universidad hasta su jubilación)

Juan Pablo Fusi (historiador y académico de número de la Real Academia de la Historia)

Fernando García de Cortázar (historiador y catedrático de universidad)

José Ángel García de Cortázar (historiador y catedrático de universidad)

Juan E. Gelabert (historiador y catedrático de universidad)

Fernando Gómez Redondo (filólogo y catedrático de universidad)

Pedro Miguel González Urbaneja (matemático y catedrático de instituto)

Jon Juaristi (filólogo, poeta y ensayista)

Ramón Lanza García (historiador y profesor de universidad)

Araceli Mangas Martín (académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas y catedrática de universidad)

José María Marco (profesor y ensayista)

Ricardo Moreno Castillo (matemático y catedrático de instituto hasta su jubilación)

Félix Ovejero (profesor y ensayista)

Marino Pérez Álvarez (psicólogo y catedrático de universidad)

Xavier Pericay (filólogo y profesor de universidad)

José Luis Ramírez Sádaba (historiador y catedrático de universidad)

Alberto Royo (musicólogo y profesor de enseñanza secundaria)

Fernando Savater (filósofo)

José Ángel Sesma Muñoz (académico de número de la Real Academia de la Historia y
catedrático de universidad)

Horacio Silvestre (filólogo y profesor de enseñanza secundaria)

Gabriel Tortella (historiador y catedrático de universidad)

Andrés Trapiello (escritor)

Conforme a los criterios de
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Edicte
El regidor delegat de Manteniment urbà, Parcs i Jardins i Obres Públi-
ques de l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Terrassa, ha 
dictat la resolució núm. 2022-04-26 APRE-06631/2022 de data 26 
d’abril de 2022, per la que s’aprova inicialment la “Memòria valorada 
de proteccions provisionals pels despreniments del pont de Sant 
Pere”, redactada en data 25 de febrer de 2022 pels tècnics municipals 
del Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, amb un 
pressupost d’execució material de dotze mil vuit-cents quaranta-un 
euros amb tretze cèntims (12.841,13 €), un pressupost d’execució per 
contracte de quinze mil dos-cents vuitanta euros amb noranta-cinc 
(15.280,95 €) (sense IVA) i de divuit mil quatre-cents vuitanta-nou 
euros amb noranta-cinc (18.489,95 €) (amb IVA). El termini d’execu-
ció de les obres es preveu que sigui de tres (3) setmanes.

El document s’exposa a informació pública durant un període de 30 
dies comptats des de la darrera publicació d’aquest edicte, que serà 
inserit al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local, al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler). El document es pot consultar 
en la pàgina web de la corporació, dins l’espai de la seu electrònica 
municipal: https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/projec-
tes-d-obres, considerant-se que si no es presenten al·legacions en 
el referit període, esdevindrà aprovat definitivament.

Terrassa, 27 d’abril de 2022
  
Imma Soler Castellví
Cap de Servei de Contractació
Per delegació de signatura del Secretari General
de data 26 de gener de 2021

CLASSIFICATS Tel. 93 728 37 00

VENDO PISO EN AVDA.  VALLÈS/CAR-
REFOUR, DE PARTICULAR A PARTICU-
LAR.  3 hab., calefacción, ascensor, todo 
exterior, muy soleado, para entrar a vivir. 
No necesita reformas. Zona con servicios. 
115.000 €. Tel. 636 00 87 72.

CHICA BUSCA TRABAJO DE INTERNA 
O EXTERNA  , cuidando personas mayo-
res, limpieza o ayudante de cocina. 631 
94 93 75.

CHICA PARAGUAYA BUSCA TRABA-
JO INTERNA O EXTERNA.  Para cui-
dar personas mayores, niños o mascotas. 
En domicilio u hospital. También limpi-
eza. Atención al cliente. Disponibilidad in-
mediata. Experiencia. Referencias. 671 
253 370.

VENDA PISOS

SE 
NECESITA

TEJEDOR
BUEN

SUELDO
93 729 05 71

SE BUSCA

RECEPCIONISTA
PARA HOSPITAL 

VETERINARIO EN 
TERRASSA

Disponibilidad horaria de mañana 
y  tarde, lunes a sábado.
Sueldo según convenio. Se 
valorará experiencia, aptitud 
comercial y buen trato al cliente.

Enviar currículum a:
arvivetad@hotmail.com

RESTAURANT 
A TERRASSA 
NECESSITA

CAMBRER/A
Amb experiència 

demostrable 
mínima de 2 anys.
Interessats, trucar de 9 a 

13 i de 17 a 20 h, al 
Tel. 617 63 54 72

ANUNCIS CLASSIFICATS
TEL. 93 728 37 00

Dies il·lusionants per a l’equip 
de l’escola Vedruna Vall de Ter-
rassa que va guanyar la final de 
l’Estat del concurs internacional 
Vex Robotics 2022. L’equip, format 
per 8 alumnes, participa des d’avui 
i fins divendres a la fase final mun-
dial del certamen educatiu tecno-
lògic que se celebra a Dallas (Texas) 
representant a Espanya. Enguany, 
la fase final reunirà estudiants de 
46 països de tot el món, els quals 
hauran de posar a prova els seus 
coneixements en la construcció 
de robots innovadors.

L’equip del Vedruna està for-
mat per nois i noies que estudien 
el primer curs del cicle formatiu 
de grau mitjà de Sistemes Mi-
croinformàtics i Xarxes en aquest 
centre. El Vedruna fa temps que 
ha fet una aposta per la robòtica i 
aquesta vegada és la segona que 
l’escola té representació a la fase 
final internacional.

Per tal de participar, els alum-
nes va emprendre una campanya 
de mecenatge que va donar bons 
resultats. L’empresa tecnològica 
Element Logic ha estat una de les 
implicades en donar suport al ta-
lent que surt de les aules. “No po-
díem deixar passar l’oportunitat 
de promoure l’educació en robò-
tica i donar suport a aquesta com-
petició, que ens permet motivar 

Després de dos anys d’aturada 
per la pandèmia, el barri de Ca n’Au-
rell ha recuperat aquest cap de set-
mana la Festa de la Santa Creu i l’Ar-
bre Maig. Desenes de persones van 
gaudir diumenge d’aquesta tradició 
que se celebra el primer diumenge 
de maig des de la seva recupera-
ció el 1985 i que està organitzada 
per l’Esbart Terrassa de l’Agrupa-
ció Folklòrica Amunt i Crits.

La jornada va començar al ma-
tí amb les actuacions de diversos 
grups de cultura popular davant 
l’església de la Sagrada Família.

Just després es va homenatjar 
els padrins de la festa, Dèbora Sa-
les i Batlles, històrica de l’Esbart 
i membre dels Geganters de Ter-
rassa, i Aniol Galí i Closa, presi-
dent de la Coordinadora de Grups 

i descobrir de primera mà als jo-
ves professionals del sector”, ha 
assenyalat Albert Vidal, director 
de la firma a Espanya. Per la seva 
banda, Maikel Blanco, coordina-
dor de robòtica de Vedruna Vall, 
ha mostrat el seu agraïment i ha 
manifestat que estan molt satis-
fets per la seva contribució. Els 
dos representants també han va-
lorat el treball en equip i sumar 
forces per anar tots a una. 

Els alumnes del Vedruna, amb el patrocinador Element Logic

#robòtica #vedruna

Redacció    / @diarideterrassa 

Vedruna competeix                  
en robòtica a Dallas 
EDUCACIÓ  Alumnes de l’escola participen en la final 
internacional del concurs Vex Robotics als Estats Units 

són els alumnes de 
l’equip Vedruna-Vall 
que participen en la 
final de Vex Robotics 
2022 de Dallas 

8 

Moltes persones van gaudir de la tradició / ARNAU ALCALÀ

#tradicions #can’aurell

Redacció  /  @diarideterrassa

La Festa de la Santa 
Creu reviu a Ca n’Aurell

Dèbora Sales i 
Batlles i Aniol 
Galí i Closa en 
van ser 
els padrins 

de Cultura Popular i Tradicional 
de Terrassa.

Seguidament, es va fer el tradi-
cional ball de la coca de Ca n’Au-
rell en homenatge a l’Arbre Maig i 
la benedicció de la Creu de Terme 
per part del rector de la parròquia, 
mossèn Joan Lázaro.

La festa va acabar amb l’Esta-
pera i la celebració de l’eucaris-
tia dins de l’església de la Sagra-
da Família.
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L’escola Ítaca impulsa l’ús de la bici per
anar a classe, amb una desena d’infants
Aprofitar els avantatges que ofereix una mobilitat més sostenible que la del cotxe privat, com són
l’autobús i, en aquest cas, la bicicleta. Molt de mica en mica, algun centre escolar de casa nostra
ha anat incorporant l’anomenat bici-bus al seu dia a dia. El darrer que ho ha fet ha estat l’escola
Ítaca. En aquest cas, han incorporat la bici a través de Canvis en cadena, una associació que
dona un cop de mà a les escoles que vulguin implantar el bici-bus.

A l’escola Ítaca, que durant dos cursos, a partir del 2017, ja va tenir un grup d’alumnes que
anaven a classe amb bici, alguns nens hi van sobre dues rodes des del 23 d’abril. De moment,
un dia, els divendres. Surten a 2/4 de 9 del matí de la Plana de l’Om, passen pel camí dels
Corrals per darrere la Seu i van a buscar la via de Sant Ignasi fins a l’encreuament de l’avinguda
de Bertrand i Serra amb la carretera del Pont de Vilomara.

Andreu Font, de la Comissió de Mobilitat, de la qual formen part la comunitat educativa i la
Comunitat d’Adults i Famílies de l’Ítaca (CAFI), comenta que, a partir d’aquest punt, «el
recorregut lògic seria pujar per la carretera del Pont de Vilomara, però la manca d’un carril bici
segregat fa impossible pujar-hi amb els nens, per molta destresa i força que tinguin. Per tant,
opten per pujar pel barri de la Font passant per sota els ferrocarrils i pujant pel carrer de
Sabadell. Aquests són carrers molt menys transitats i tranquils, tot i no tenir carril bici segregat».

Encreuaments segurs

De moment, hi ha apuntats 10 infants i els seus respectius pares o mares, i hi ha tres
pares/mares que vigilen el principi, el final i la meitat del recorregut per fer els encreuaments
més segurs. La resta d’adults formen una fila de protecció al voltant dels nens acompanyant-los
a la seva alçada.

Font valora que «va ser una experiència molt positiva i, tot i ser el primer dia, vàrem arribar quan
les portes de l’escola encara no havien obert, amb els nens contentíssims i els adults també».
Les bicis les deixen a dins del centre «en uns aparcaments que l’Ajuntament ens ha habilitat i a
la tarda cada família les baixa a casa seva de forma individual».

Posa de relleu que «aquest format on els adults acompanyants són els pares/mares és molt més
econòmic que l’escollit l’anterior vegada, on eren uns monitors que acompanyaven els nens.
Aquell format, sense subvencions, es va fer insostenible en el temps per l’alt cost que suposava
per a la CAFI i les famílies».

La idea fins a final de curs és anar provant aquesta nova fórmula per tenir clars els horaris i el
recorregut i l’aplicació que utilitzen de Canvis en cadena i, de cara al curs vinent, ampliar-ho a
més dies. Actualment, l’escola Les Bases també té un grup d’alumnes que es desplaça al
col·legi amb bicicleta, com ja va informar aquest diari (edició del 10 de febrer). A l’Ítaca i a la
Puigberenguer també hi ha alumnes que utilitzen el bus per arribar als seus col·legis prescindint
del vehicle privat.

https://www.regio7.cat/manresa/2022/05/03/l-escola-itaca-impulsa-l-65647249.html
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Local Comarques

n L’Ajuntament de Vilopriu ha 
rebut una sol·licitud per constru-
ir una nova escola bressol, d’edu-
cació infantil i primària de 120 
places al nucli de Gaüses, que té 
uns 65 habitants. El projecte 
comptaria amb sis edificacions i 
allotjaria, entre altres, una «fleca 
d’ús docent» amb cuina, quatre 
habitacions dobles amb els seus 
respectius llits i cuina-menjador 
per a «docents visitants» i una 
sala polivalent que, segons el pro-
jecte, podria acollir projeccions i 
concerts. Les promotores de la 
proposta -la project manager, 
Rosa Carretero, i la directora de 
Pedagogia, Naïs Cortinat,- expli-
quen que la seva voluntat és fer 
una escola de metodologia inno-
vadora, tipus Montessori, que in-
tegri diferents tipus d’aprenentat-
ges, on els nens puguin aprendre 
a fer pa a la fleca i puguin venir ar-
tistes convidats. Tanmateix, el se-
cretari municipal n’ha fet un in-
forme desfavorable, en conside-

rar que la «fleca» podria acabar 
funcionant com a bar-restaurant 
i que la sala polivalent podria uti-
litzar-se com a sala de concerts, 
activitats que no estan permeses 
en els terrenys on es vol aixecar 
l’escola. Alguns veïns també han 
mostrat la seva preocupació pel 
projecte, mentre que l’alcalde, 
Pere Pulido, afirma que l’Ajunta-
ment només donarà una llicència 
si és per a usos estrictament esco-
lars.  Les impulsores de la inicia-
tiva mantenen que el seu únic ob-
jectiu és fer-hi activitat docent i 
asseguren que es tracta d’un mal-
entès en el redacció del projecte, 
de manera que el tornaran a es-
criure i a presentar perquè quedi 
clar que la única activitat que vo-
len fer-hi és docent.  

La sol·licitud presentada és 
per a la construcció d’una escola 
bressol, infantil i primària ano-
menada Les Animals al carrer Po-
nent, número 28-30, de Gaüses. 
Constaria de cinc edificis inde-
pendents disposats en cercle al 

voltant d’un pati central i un sisè 
volum situat en un extrem del so-
lar per a fer-hi un habitatge de 
consergeria. D’aquests, hi hauria 
tres edificis destinats a aules. El 
quart contindria una sala poliva-
lent/gimnàs, administració, des-
patx, sala de professors i sala de 
projeccions; mentre que el cin-
què inclouria una fleca amb ser-
vei de cuina i bany adaptat i una 
àrea destinada a docents visitants 
amb quatre habitacions dobles, 
cuina i  un espai que es podria uti-
litzar com a menjador i com a sala 
de psicomotricitat. 

En global, el projecte distin-
geix dos tipus d’usos: alguns pro-
pis de l’activitat docent del centre 
i altres de naturalesa més oberta 
al públic. Pel que fa al gim-
nàs/sala polivalent, l’informe del 
secretari apunta que, de la docu-
mentació presentada, es desprèn 
que l’espai es destinaria a una ac-
tivitat «de pública concurrència 
en l’àmbit del reglament d’espec-
tacles públics i activitats recreati-

ves», «sales de concerts» i «d’es-
deveniments». El secretari, però, 
adverteix que aquesta activitat no 
es pot sostenir en l’ús escolar, ja 
que la sala es troba inclosa dins 
l’àmbit obert a tot el públic, no 
només els alumnes. A més, creu 
que les seves característiques -
amb bucs d’assaig i camerinos- i 
finalitats (concerts fora de l’horai 
lectiu, inclosos en cap de setma-
na) no s’ajusten a les necessitats 
d’una escola per a infants de zero 
a dotze anys. I és que el projecte 
cita el Reglament d’espectacles i 
activitats recreatives, segons el 
qual es poden superar els 90 de-

cibels i els horaris de tancament 
arriben a la 1:30h i a les 2:30h els 
caps de setmana i vigílies de fes-
tiu.  D’altra banda, el secretari 
tampoc creu que es pugui quali-
ficar com a «ús sociocultural», 
sinó que es tractaria d’un ús de 
«restauració i espectacles» que 
no està inclòs en el terreny on es 
volen fer les obres.  

Pel que fa a la fleca, l’informe 
municipal diu que, segons la do-
cumentació gràfica, aquest espai 
seria una sala-tipus de bar -res-
taurant amb taules i cadires, 
«sense que s’observi cap obrador 
ni magatzem per a matèries pri-
meres acabades d’una fleca». 
També assenyala que en el pro-
jecte es mencionen fins a quatre 
usos diferents de la fleca, però, 
igual que en cas de la sala poliva-
lent, subratlla les seves grans di-
mensions (afecta a una quarta 
part del mòdul) i el fet que està 
dissenyada en un àmbit «obert» i 
«de venda» al públic. Per tot ple-
gat, considera que el seu lligam 
amb l’ús docent és «de difícil ver-
semblança» i creu que el projec-
te de «fleca» presenta, per activa, 
«la naturalesa explícita d’un bar-
restaurant».  

Així doncs, el secretari n’ha fet 
un informe desfavorable. Sense  
valorar el programa educatiu que 
pugui inspirar l’escola, diu que 
s’haurien de justificar molt millor 
les funcionalitats de l’àrea per a 
docents visitants (les quatre ha-
bitacions dobles) i la «fleca», en-
tre altres. El document alerta que 
el projecte no es pot refer, però sí 
que se’n pot presentar un de nou 
que s’ajusti a la normativa.   

I això és el que volen fer les 
promotores del projecte, que de-
fensen que el nou centre tindrà 
usos exclusivament escolars.  Se-
gons Carretero i Cortinat, el seu 
objectiu és fer un centre educatiu 
que s’allunyi de l’escola tradicio-
nal, que integri tots els aprenen-
tatges relacionats amb la natura -
per això estarà envoltat de bos-
cos-, on es treballarà la permacul-
tura i on l’art serà un pilar fona-
mental. La voluntat és que els in-
fants coneguin totes les discipli-
nes artístiques, de manera que 
podran convidar artistes perquè 
els alumnes puguin conèixer com 
desenvolupen la seva tasca. 
Aquestes sessions es desenvolu-
parien en l’espai polivalent, però 
les promotores asseguren que no 
hi ha voluntat de fer concerts noc-
turns. En aquest sentit, expliquen 
que és un error haver-hi inclòs el 
Reglament d’espectacles i activi-
tats recreatives, perquè pot indu-
ir a error. Pel que fa a la fleca, di-
uen que serà un obrador perquè 
els infants puguin aprendre a cui-
nar i un «punt de trobada» per a 
la gent del poble, però en cap cas 
un bar-restaurant. Per tot plegat, 
reescriuran el projecte i el torna-
ran a presentar. 

Polèmica pel projecte d’una 
escola amb sala de concerts,  
fleca i allotjament a Gaüses
u Les promotores diuen que volen fer un centre de metodologia innovadora, però el secretari 
municipal n’ha emès un informe desfavorable perquè creu que s’hi podrien fer concerts fora de 
l’horari escolar i un bar-restaurant uLes impulsores reescriuran i tornaran a presentar la proposta

LAURA FANALS. GIRONA 

Els terrenys on es projecta la nova escola, al nucli de Gaüses (Vilopriu). MARC MARTÍ

L’alcalde, Pere Pulido, 
afirma que només 
donaran la llicència  
si és per a usos 
estrictament educatius 
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ACTUALITAT    ROSES

n El Centre Escolar Empordà de 
Roses estrena dos nous projectes, 
per al pròxim curs 2022-2023, 
amb la inauguració del Batxillerat 
Artístic i el Cicle Formatiu de Grau 
Superior (CFGS) de Màrqueting i 
Publicitat, aquest, fins ara inèdit a 
la comarca de l’Alt Empordà. Les 
dues propostes busquen donar 
resposta a l’esperit creatiu dels jo-
ves, un àmbit amb molt de poten-
cial per al món laboral del futur.  

Per una banda, l’escola impar-
tirà el Batxillerat d’Arts Plàstiques 
Imatge i Disseny dirigit a tots 
aquells alumnes amb inquietuds 
entorn les Belles Arts (dibuix, pin-
tura i escultura), les Arts Plàsti-
ques (joieria, arts tèxtils, etc.) i en-
torn les arts gràfiques (audiovisu-
al, disseny gràfic i producció cul-
tural). L’alumnat, a part de cursar 
les assignatures comunes a totes 
les modalitats del Batxillerat, tam-
bé aprendrà dibuix artístic, dibuix 
tècnic aplicat a les arts plàstiques 
i al disseny, cultura audiovisual, 
fotografia, publicitat i comunica-
ció audiovisual, entre altres. Des 
del centre han elaborat un vídeo 
molt il·lustratiu sobre aquests es-
tudis, que es pot veure en aquest 
enllaç de YouTube:  
cutt.ly/XGEMrrN. 

Pel que fa a la gran novetat, el 
CFGS de Màrqueting i Publicitat, 
estarà enfocat a formar nous pro-
fessionals en l’àmbit del màrque-
ting, les xarxes socials, la publici-
tat i en l’àmbit genèric de la comu-
nicació. El cicle, que comptarà 
amb professors i especialistes em-
presarialment actius, s’impartirà 
amb la metodologia de simulació 
d’empreses, una forma innovado-
ra de treballar que permet conver-
tir l’aula en una empresa de co-
municació. A més, els alumnes 
tindran l’oportunitat d’organitzar 
esdeveniments, tallers creatius i 
fer pràctiques a les principals 
agències de publicitat de la zona.  
La informació d’aquests estudis 
també es pot consultar a través 
d’un contingut audiovisual de 
YouTube: cutt.ly/uGEMI2M. 

Nova aula multimèdia 

El Centre Escolar Empordà, que 
ofereix estudis des de la Llar d’in-
fants fins al Batxillerat i els cicles 
formatius,  ha renovat les seves 
instal·lacions amb la construcció 
d’una nova aula multimèdia que 

serà utilitzada en aquestes dues 
noves modalitats. A més, ha im-
pulsat un programa d’Internacio-
nalització que permetrà, en el cas 
del Batxillerat, que els alumnes 
aprenguin conjuntament amb al-
tres escoles europees amb inicia-

tives de cooperació i mobilitat, 
com les que ofereix el programa 
Erasmus+. En el cas dels alumnes 
del Cicle Formatiu de Grau Supe-
rior, a més, aquests tindran l’opor-
tunitat de fer pràctiques a Dublín. 

Tots dos cursos s’inauguren 

davant la manca d’oferta d’estudis 
d’aquesta mena a l’Alt Empordà: 
mentre que de modalitat artística 
només hi ha un altre centre en tota 
la comarca que l’imparteix, el Ci-
cle de Màrqueting i Publicitat serà 
una novetat absoluta en el territo-

ri empordanès.  
El Centre Escolar Empordà es 

troba a la riera Ginjolers, 196, de 
Roses. Per a més informació, po-
deu trucar al telèfon 972 25 73 97 
o consultar el seu portal web: cem-
porda.org.

Nou Batxillerat Artístic i CFGS de 
Màrqueting i Publicitat, a Roses

REDACCIÓ. ROSES

El Centre Escolar Empordà ha construït una nova aula multimèdia per a les dues noves modalitats d’estudis
CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ

L’estudiant Aleix Curiel

CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ

u El Centre Escolar Empordà inaugura, per al curs 2022-2023, una formació professional fins ara inèdita a l’Alt Empordà  
i també estrena un batxillerat especialitzat en belles arts, arts plàstiques, audiovisuals, disseny gràfic i producció cultural

L’aula multimèdia compta amb nous materials

CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ

L’estudiant Anna Tena

CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ
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ACTUALITAT    FIGUERES

n Una fotografia de l’any 2018 de la 
façana neoclàssica del Museu del 
Joguet ha inspirat infants que for-
men part del Servei d’Intervenció 
Socioeducativa Atrapasomnis.  Di-
buixem Figueres x conèixer millor la 
ciutat és una activitat de voluntari-
at socioeducatiu adreçat a nens de 
8 i 9 anys.  

Atrapasomnis és un projecte so-
cioeducatiu de la Fundació Sant Vi-
cenç de Paül per a infants que pre-
tén potenciar l’educació en el lleu-
re, fomentar l’educació en valors, 
contribuir a l’èxit escolar, millorant 

les condicions d’escolarització i tre-
ballar els hàbits saludables dels in-
fants i la seva autoestima; a més 
d’implicar les famílies en el projec-
te.  Atrapasomnis té un centre a la 
Parròquia de la Sagrada Família, al 
barri de l’Eixample  dona servei als 
barris de l’oest de la ciutat, des de 
la Parròquia Bon Pastor.

Infants del projecte educatiu 
Atrapasomnis utilitzen el 
dibuix per conèixer la ciutat

REDACCIÓ. FIGUERES

u S’han inspirat en la façana 
del Museu del Joguet en una 
nova activitat de voluntariat, 
per a nens i nenes de 8 i 9 anys

Un dels infants fent el dibuix

EMPORDÀ

n La Fundació Sant Vicenç de Paül 
oferirà el 12 de maig una xerrada 
per reflexionar sobre com transfor-
mar 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 especialit-
zat en educació, Eduard Vallory, i 
pel psicòleg, educador i periodis-
ta, 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 acce-
dint al web www.ksameu.cat. 

Aquesta activitat té lloc coinci-
dint 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 tro-
ben en situació de vulnerabilitat. 
Entre els projectes que impulsen 
des de la seu que tenen a Figueres 
està KSAMEU, que enguany fa 
quinze anys i s’adreça a adoles-
cents i joves de 12 a 18 anys que ne-
cessiten suport socioeducatiu en 
horari extraescolar, l’Atrapasomnis 
(per infants de 10 a 12 anys), l’Es-
piadimonis (per infants de 8 a 12 
anys a Sant Pere Pescador) o l’Em-
paraula’t (programes d’alfabetitza-
ció 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 equi-
tativa i noves oportunitats educa-
tives, més enllà de l’escola, per a 

tots els infants i adolescents. 
Eduard Vallory és director d’Es-

tratègia Educativa Europea de la 
Universitat Pompeu Fabra, ha es-
tat director d’Escola Nova 21 i ha 
impulsat per encàrrec de la Gene-

ralitat un programa universitari 
per al desenvolupament professi-
onal dels mestres (2014-19). És 
analista social i expert en gestió del 
canvi, centrat en la millora de 
l’educació, i és president de CA-

TESCO (abans anomenat Centre 
UNESCO de Catalunya-UNESCO-
CAT).  

Coincidint amb la xerrada, Va-
llory 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.  

Jaume Funes és psicòleg, edu-
cador i periodista que ha treballat 
en diverses administracions i esco-
les pel que fa a l’atenció educativa 
i terapèutica, la supervisió i l’acom-
panyament d’equips. Està especi-
alitzat en adolescents i les seves di-
ficultats socials, i ha estat professor 
i investigador en diverses universi-
tats. Autor de molts llibres i articles, 
va publicar La nova delinqüència 
infantil i juvenil, el 1982, quan sem-
blava que el problema dels joves 
eren les bandes. Pensant en la re-
novació 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 ar-
ribar als 25.000 exemplars, i Esti-
ma’m... però vull saber-ne més 
(2020).  

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

Transformar l’educació 
per evitar el fracàs escolar, 
en una xerrada a Figueres 
u Eduard Vallory i Jaume Funes reflexionen sobre la situació actual, a la Cate 
uL’acte coincideix amb el 125è aniversari de la Fundació Sant Vicenç de Paül

Eduard Vallory  EMPORDÀ

Els dos ponents 
aprofiten la trobada  
del proper 12 de maig 
per presentar els seus 
nous llibres

REDACCIÓ. FIGUERES

Posa una hidronetejadora a la teva llar, notaràs la diferència!
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 Jaume Funes EMPORDÀ
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Cuándo es el EBAU o Selectividad
Publicado: Martes, 03 mayo, 2022 06:05

Presencial y antes de mediados de junio. Así será la evaluación de Bachillerato para el
acceso a la Universidad (EBAU) 2022, conocida antes como Selectividad.

Aunque cada comunidad autónoma tiene unas fechas de convocatoria diferente, todas las
pruebas deberán durar lo mismo: un máximo de cuatro días, según lo recoge el Boletín Oficial
del Estado (BOE). Sin embargo, en aquellas comunidades con lengua cooficial podrían durar
un día más. Es decir, un máximo de cinco días.

De esta forma, todos los alumnos que quieran acceder a las enseñanzas universitarias deberán
realizar la EBAU antes del 17 de junio de 2021. Como cada año, cada una de las pruebas de
la Selectividad tendrá una duración de 90 minutos. Así, se establecerá un descanso entre
pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. Los resultados provisionales serán
publicados antes del 30 de junio de 2021. ¿Cuándo es la EBAU en cada Comunidad
Autónoma?

EBAU Madrid

En Madrid la EBAU se extenderá cuatro días, siendo la convocatoria ordinaria de la EBAU los
días 6, 7, 8 y 9 de junio, y la extraordinaria tendrá lugar tendrá lugar del 5 al 7 de julio.

EBAU Andalucía

Andalucía ha señalado que la convocatoria ordinaria de la Selectividad tendrá lugar del 14 al
16 de junio; y la extraordinaria, del 12 al 14 de julio.

EBAU Aragón

La EvAU tendrá lugar del 7 al 9 de junio, en convocatoria ordinaria, mientras que la
extraordinaria está fijada para los días 4, 5 y 6 de julio.

EBAU Asturias

En el Principado de Asturias los exámenes de selectividad se harán los días 8, 9 y 10 de
junio, mientras que la extraordinaria está programada para los días 6, 7 y 8 de julio.

EBAU Islas Baleares

En las Islas Baleares la convocatoria ordinaria de la PBAU tendrá lugar el 7, 8 y 9 de junio,
mientras que la extraordinaria se celebrará los días 5, 6 y 7 de julio.

EBAU Islas Canarias

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/publicar-cuando-ebau-selectividad_202205036270aa0847c5eb00015ed53f.html


En las Islas Canarias la selectividad se celebrará los días 8, 9 , 10 y 11 de junio, en
convocatoria ordinaria, mientras que la extraordinaria está fijada para los días 6, 7 y 8 de
julio.

EBAU Cantabria

Las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad 2022 en
Cantabria tendrán lugar los días 6, 7 y 8 de junio en convocatoria ordinaria. El 6, 7 y 8 de
julio se celebrará la extraordinaria.

EBAU Castilla-La Mancha

La EvAU 2022 en Castilla-La Mancha se celebrará los días 7, 8 y 9 de junio, mientras que la
extraordinaria tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de julio.

EBAU Castilla y León

La EBAU 2022 en Castilla y León se fija en los próximos 8, 9 y 10 de junio para la
convocatoria ordinaria y 6, 7 y 8 de julio para la extraordinaria.

EBAU Cataluña

La convocatoria ordinaria de la selectividad en Catalunya, conocida como PAU, será el 14,
15 y 16 de junio, mientras que la extraordinaria se celebrará el 7, 8 y 9 de septiembre.

EBAU Comunidad Valenciana

Los alumnos de 2º de Bachillerato de la Comunidad Valenciana realizarán su Selectividad
ordinaria los días 7, 8 y 9 de junio; mientras que la convocatoria extraordinaria se
desarrollará los días 5, 6 y 7 de julio.

EBAU Extremadura

La Universidad de Extremadura hará las pruebas de la EBAU del 7 al 9 de junio en su
convocatoria ordinaria, y entre el 5 al 7 de julio su convocatoria extraordinaria.

EBAU Galicia

La ABAU gallega de 2022 se realizará los días 7, 8 y 9 de junio en convocatoria ordinaria,
mientras que la convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de julio.

EBAU Murcia

En la Región de Murcia la convocatoria ordinaria está señalada para los días 6, 7 y 8 de
junio. Por otro lado, la convocatoria de recuperación se adelantará al mes de julio y tendrá
lugar los días 4, 5 y 6 de este mes.



EBAU Navarra

La convocatoria ordinaria de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) se
celebrará en Navarra los días 7, 8 y 9 de junio. Por su parte, los exámenes de la
convocatoria extraordinaria serán los días 28, 29 y 30 del mismo mes.

EBAU País Vasco

La Evaluación de Acceso a la Universidad (EAU), como se llama a esta prueba en el País
Vasco, se celebrará los días 8, 9 y 10 de junio, en convocatoria ordinaria, y los días 6, 7 y 8
de julio, la extraordinaria.

EBAU La Rioja

Los estudiantes riojanos que deseen acceder a la universidad serán los primeros del país
en enfrentarse a la EBAU 2022, fijada para el 1, 2 y 3 de junio en convocatoria ordinaria.
Aquellos que tengan o quieran que presentarse en la extraordinaria, deberán hacerlo del 4
al 6 de julio.

EBAU Ceuta

La EBAU en Ceuta se celebrará en su convocatoria ordinaria los días 14, 15 y 16 de junio,
y los días 12, 13 y 14 de julio para la extraordinaria.

EBAU Melilla

La Selectividad en Melilla se celebrará en su convocatoria ordinaria los días 14, 15 y 16 de
junio, y los días 12, 13 y 14 de julio para la extraordinaria.
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S’obre la Convocatòria unificada de
programes i capacitació d’equips educatius
amb 87 propostes de millora contínua per a
centres i equips docents
02/05/2022

Temps estimat de lectura: 4 minuts

La Convocatòria unificada de programes i capacitació d’equips educatius obre
aquest dilluns 2 de maig el període de sol·licituds als centres i mostra la seva
àmplia oferta fins el 23 de maig.

La petició per incorporar programes s’ha de cursar de manera telemàtica a través del formulari
global del centre i el formulari específic del programa. La publicació dels centres admesos en
cada programa serà el 23 de juny.

La convocatòria treballa amb l’objectiu d’impulsar la transformació educativa en xarxa i potenciar
els Projectes Educatius de Centre (PEC). Aquest curs 2022-2023 fa un salt endavant en
l’articulació entre l’oferta de programes educatius i les propostes de capacitació que milloren la
qualitat docent i el seu desenvolupament professional, amb l’objectiu de facilitar la informació a
temps per a la planificació dels equips dels centres, d’acord amb les prioritats del projecte
educatiu.

Des de la seva posada en marxa ara fa cinc cursos (2018-2019), s’ha ampliat i enfortit el mapa
d’aliances amb institucions i entitats que aporten oportunitats de millora dels aprenentatges; s’ha
donat visibilitat a referents per a cadascun dels àmbits temàtics; s’ha implicat als serveis
educatius; i s’ha consolidat un model en què els programes son una palanca més al servei de la
transformació educativa.

La Convocatòria unificada de programes i capacitació d’equips educatius forma part de les
estratègies d’acompanyament als centres i als docents per a una transformació educativa
sistèmica i equitativa, promogudes pel Consorci d’Educació, diferents àrees de l’Ajuntament de
Barcelona, i el Departament d’Educació, a més d’oferir programes d’entitats i institucions. Inclou
actuacions com el treball en xarxa, l’acompanyament intensiu amb mentories o aliances amb
institucions culturals, científiques, i amb formació docent associada.
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Constitueix una plataforma per als diferents promotors de programes per poder donar visibilitat a
les seves propostes de manera ordenada i estructurada, perquè les puguin conèixer els centres
educatius. Així els diferents promotors, en coordinació amb el Consorci d’Educació, poden
canalitzar la seva oferta de programes, i assegurar-se que compleixen els requisits i criteris
perquè esdevinguin eines per a la millora continua dels projectes educatius dels centres.

 

Una oferta de programes agrupada en 5 àmbits

Per al curs 2022-2023 s’inclou una oferta de programes agrupats en 5 àmbits (77 programes).
Les propostes s’han organitzat en base al seu propòsit principal, tot i que moltes treballen de
manera transversal continguts de més d’un àmbit.

Arts i Cultura (16 programes)

Art i creació (10 programes). Possibiliten obrir mirades a través de diferents llenguatges
artístics, compartint projectes i connectant els aprenentatges amb processos creatius.
Ciutat i patrimoni (6 programes). Promouen el coneixement i el vincle amb l’entorn, la
cultura i la història, a través de la participació en projectes educatius en aliança amb
institucions i entitats expertes.

Recerca, ciència i sostenibilitat (24 programes)

Recerca i ciència (20 programes). Fomenten les vocacions científiques, la recerca i
l’apropament a les STEAM.
Sostenibilitat (4 programes). Contribueixen a reflexionar i a millorar l’entorn i l’escola,
augmentant la qualitat de vida i minimitzant la degradació del medi i els recursos.

LLengua i plurilingüisme (11 programes)

Promouen i dinamitzen el treball de les llengües, des d’una perspectiva integral i connectada
amb la cultura i el món.

Valors i ciutadania (13 programes)

Valors (10 programes). A través d’eixos com els drets, la igualtat, la diversitat, la
perspectiva de gènere, la participació, la cultura de pau o el pensament crític, acompanyen
a la seva reflexió i visibilització.
Economia social (3 programes). Promouen un enfocament de l’economia mé social, ètic i
solidari.

Salut i qualitat de vida (13 programes)

La salut (física, emocional i mental) com a component essencial per garantir un bon
aprenentatge i promoure persones que es cuiden i tenen cura.

Podeu consultar el llistat de programes a:
https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/convocatoria_programes

 

https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/convocatoria_programes


Capacitació d’equips educatius

La capacitació d’equips educatius és una estratègia de suport i que ajuda a l’enfortiment del
projecte educatiu de centre. Al mateix temps es contribueix a la cohesió dels equips i al
desenvolupament professional dels docents a través la formació, el modelatge, l’intercanvi, la
reflexió i la indagació que els aporta aquesta capacitació.

Per al curs 2022-2023 trobem 7 propostes de programes:

Xarxes per al Canvi
Modelatge 0-6
Batxillerat competencial
Enfocament restauratiu
Enfocament restauratiu i mediació
Estratègia digital de centre: FIC
Els usos lingüístics en l’àmbit educatiu

 

Igualtat d’oportunitats

Són programes d’acompanyament educatiu, que focalitzen els recursos de suport en l’alumnat
en situació de vulnerabilitat, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats. Es treballa ajustant les
propostes didàctiques al marc de la innovació, l’enfocament competencial del currículum i
l’avaluació.

Es projecta un oferta més enllà de l’horari lectiu, incloent un treball amb les famílies i l’obertura
de l’escola a l’entorn En aquest apartat trobem el programa Enginy, el programa Projecta’t i el
programa Coach: orientació professional.

A més, es continua treballant en tres programes d’acompanyament educatiu com son l’Èxit,
l’Speak Up i el Tangram, que no s’oferten de nou, però que si que es prorroguen en els centres
que aquest curs estaven en marxa.

Compartiu aquest contingut

Paraules claucentres i equips docents/
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Montbui reobre la llar d'infants 'Montxic', al
nucli antic - Infoanoia
Aquest dilluns ha reobert portes la tercera escola bressol pública de Montbui, la “Llar d’Infants
Montxic”. Vuit nens i nenes, una educadora i una altra com a auxiliar, tornaran a donar vida a
aquest equipament, l’antic consultori del Nucli Antic, i que s’ha transformat durant els darrers
mesos per donar compliment a la reivindicació veïnal expressada en una consulta popular que
es va celebrar l’any passat.

Cal recordar que 123 veïns i veïnes del Nucli Antic van participar en el procés per tal de decidir
quin ús volien que tingués l’espai municipal on fins ara s’ubicava el consultori mèdic. 103
persones van votar perquè l’ús d’aquest espai passés a ser el d’una llar d’infants, mentre que 20
persones van apostar per mantenir el servei de consultori mèdic.

Amb aquesta legitimació, des del govern municipal montbuienc van treballar durant els darrers
mesos per recuperar aquest servei d’educació infantil de zero a tres anys que ja s’havia donat
en aquest nucli entre els anys 2008 i 2015. Aquest servei, dimensionat en aquell moment per
acollir fins a 36 infants de 0 a 3 anys, va estar en funcionament fins a l’estiu de 2015. El govern
municipal -llavors del PSC- va decidir tancar-la poc després de les eleccions municipals, el que
va aixecar les protestes de les famílies usuàries i veïns del Nucli Antic. El govern va argumentar
el tancament pel descens de matriculació i per la despesa de manteniment que suposava el
centre quan les altres dues llars d’infants municipals, al nucli urbà, tenien places disponibles.

La nova Llar d’Infants Montxic ha estat possible després d’unes obres d’adequació necessàries,
i ja ha superat les diferents inspecccions i disposa del permís del Generalitat de Catalunya. Està
configurada com una llar d’infants rural, d’una sola aula, on es podria donar servei pedagògic i
educatiu a una vintena d’infants.

La Llar d’Infants Montix tindrà la mateixa línia pedagògica que les altres dues llars públiques de
Montbui, Llar d’Infants Santa Anna i Llar d’Infants L’Estel. Les llars d’infants montbuienques
donen un servei de qualitat i atenen les necessitats educatives dels infants de zero a tres anys.
Tenen un projecte pedagògic, unes programacions educatives i hi treballen professionals de
l’educació: mestres i educadores infantils.
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El Consorci de Museus estrena una
col·lecció per a establir diàlegs entre l'art i
el currículum escolar
La publicació inaugura la col·lecció 'Arte y Currículum', impulsada pel Consorci de Museus, que
busca "establir diàlegs entre les pràctiques artístiques contemporànies i el currículum escolar".

La presentació ha consistit en un passeig dinamitzat per la Liminal, un recorregut concebut per a
connectar i activar des de la pràctica els dos contextos que aborda la publicació: el context
educatiu i el context artístic. L'acció ha comptat amb la col·laboració de la Direcció general
d'Innovació Educativa i Ordenació i CEFIRE artístic-expressiu.

'La tierra bajo mis pies. Caminar como estrategia de aprendizaje', és el resultat de recorreguts,
debats i experiments desenvolupats pel col·lectiu La Liminal al llarg dels set anys que ha durat
el projecte, així com de les seues investigacions entorn de l'ús del caminar com a via de creació
en l'art.

Es planteja com una exploració del potencial del caminar per a activar processos col·lectius
d'acostament al territori des de la intersecció entre l'art i l'educació, amb l'objectiu d'extraure
ferramentes que puguen ser utilitzades en el context de l'aula.

MEDIACIÓ CULTURAL

"Des del Consorci de Museus entenem la mediació cultural com un procés de treball que
transcendeix l'àmbit del museu, amb projectes que es desenvolupen en altres espais com
l'escola o en comunitat Fomentem la mediació amb l'objectiu d'integrar l'art en l'educació d'una
manera transversal i de visibilitzar la seua importància en el desenvolupament intel·lectual de
l'alumnat", assenyala el director del CMCV i del CCCC, José Luis Pérez Pont.

El llibre es dirigeix especialment el professorat d'educació secundària però també a totes
aquelles persones interessades a posar en pràctica processos col·lectius d'acostament al
territori des del caminar.

Es pot descarregar en línia de forma gratuïta a través de la web del Consorci de Museus o
adquirir-ho en format paper en la botiga del CCCC, en les llibreries Llig de la Generalitat
Valenciana o a través de

https://www.20minutos.es/noticia/4993938/0/el-consorci-de-museus-estrena-una-col-leccio-per-a-establir-dialegs-entre-l-art-i-el-curriculum-escolar/
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Aula d'acollida, més enllà del català, per Sara
Cañete - Catalunya Ràdio
"Bon dia", "estic bé", "moltes gràcies" i "puc anar al lavabo" són les expressions recurrents que
surten el primer dia que un alumne nouvingut entra a l'aula d'acollida. Aquest és l'espai on els
alumnes provinents d'altres països entren en contacte per primera vegada amb el català.
Més enllà de la llengua també és un espai on tenen una atenció personalitzada que els permet
afrontar millor tots els canvis que implica aquesta nova situació: nou centre escolar, nous
companys i nou entorn cultural.

Treballar en grups reduïts els fa sentir més segurs

Part de la jornada es fa amb la resta dels
companys
A l'Institut de Cabrils, al Maresme, hi ha 12 alumnes que han arribat al llarg del curs. Una part
provenen de països llatinoamericans i parlen castellà, un fet que els facilita la integració, però
també hi ha altres casos, com un grup d'alumnes provinents d'Ucraïna o una alumna que ha arribat
de la Xina, en què l'idioma es converteix en un autèntic obstacle. La professora de l'aula, la Raquel
Baos, ens explica què fan els primers dies:

"Comencem per coses molt bàsiques: saber saludar i donar les gràcies. I després els
demano què necessiten per al seu dia a dia. Per exemple, la frase estrella és "puc anar
a lavabo?", i a partir d'aquí anem ampliant vocabulari."

Primer un càstig, després un avantatge

https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-migdia/aula-dacollida-mes-enlla-del-catala/noticia/3161545/


En Jair fa un any que va arribar d'Hondures i és l'alumne que ha inaugurat l'aula d'acollida aquest
curs. La primera setmana s'hi va estar sol però ara ja té altres companys com en Mateo, que té 12
anys i és de Colòmbia. Cap dels dos té pressa per sortir-ne:

"Parlo millor amb els meus amics de l'aula d'acollida, i gràcies a les hores que he estat
aquí vaig entenent cada vegada millor el que ens expliquen a l'aula ordinària", apunta
en Jair.

"M'ajuda a aprendre més i també em socialitzo millor amb més companys perquè em
sento més còmode en una aula així, on som menys gent", afegeix en Mateo.

Tenen nivells molt diferents entre ells i això demana molta flexibilitat a l'aula

I és que en un primer moment alguns alumnes viuen l'entrada a l'aula d'acollida com un càstig, com
explica Baos:

"Quan arriben no entenen per què no estan amb la resta del grup. I després cadascú té
el seu ritme d'adaptació. Intentem generar un ambient de confiança, els donem
seguretat, i quan ja estan més tranquils i situats és quan podem començar a treballar la
llengua."

És una aula difícil de gestionar, perquè els alumnes poden arribar en qualsevol moment:

"A banda dels alumnes d'Ucraïna, en les últimes setmanes també ha arribat un nen del
Brasil que només parlava portuguès. Hem hagut de frenar una mica perquè són ritmes
diferents, però nosaltres treballem en una sola aula, amb una sola professora i estem
tots junts. Hem de fer el mateix temari, hem d'avançar junts."

Els falta atrevir-se a parlar en català
El recurs és útil i necessari però, malgrat l'acompanyament, passat un any la majoria no
s'atreveixen a parlar en català. Ho atribueixen a la por o la vergonya d'equivocar-se. I aquest és



un obstacle difícil de superar perquè es calcula que per tenir un bon assoliment d'una llengua
calen entre 5 i 7 anys. A més, aquests alumnes que arriben més grans senten certa frustració de no
poder-se expressar de la mateixa manera que ho farien en la seva llengua materna:

"És una barrera lingüística real, a les aules s'intenta adaptar els continguts i els
materials, fins i tot les avaluacions, perquè els sigui més fàcil, però és una mala
passada que no coneguin la llengua."
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Gairebé 3.000 escolars ballen a Rubí pel Dia
de la Dansa | RubiTV.cat
L’alumnat

de primer a quart de primària

de totes les escoles de Rubí ha participat aquest divendres a la tradicional ballada dels centres
educatius amb motiu del

Dia Internacional de la Dansa

, que es commemora el 29 d’abril.

L’acte, organitzat per l’

Esbart Dansaire de Rubí

amb la col·laboració de l’Ajuntament de Rubí, s’ha tornat a celebrar després de la pandèmia i,
per primer cop, els infants han actuat en

tres espais de manera simultània

.

1.500 nens i nenes de les escoles Torre de la Llebre, Ca n'Alzamora, Pau Casals, Schola,
Regina Carmeli, Montserrat, Montessori i 25 de setembre van ballar a la

rambla del Ferrocarril

; mentre que 678 de les escoles Ramon Llull, Joan Maragall, Mossèn Cinto Verdaguer i Rivo
Rubeo ho van fer al

pavelló de la Llana

. 652 més, dels Maristes, les Escoles Ribas, El Bosc, Balmes i el Teresa Altet van ballar a l'

era de Ca n'Oriol

.  

https://www.rubitv.cat/noticia/11211/gairebe-3000-escolars-ballen-a-rubi-pel-dia-de-la-dansa


Els escolars dansant a la Rambla del Ferrocarril Foto: Localpres

Pel que fa als balls, els alumnes de 1r i 2n van fer el

Ball de la Civada

, el

Ball de cascavells de Cardona

i

Com una flor sempre més

; mentre que els de 3r i 4t van interpretar

L'Indiot

, el

Ball de bastons

,

Rigodons

i

El general Bum Bum

. Per tancar l'acte, tots plegats van ballar l'entrada de

Les Gitanes



de Rubí.  

L'era de Ca n'Oriol, l'altre escenari de la ballada escolar pel Dia de la Dansa Foto: Localpres
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¿Cuál es el horario oportuno para
aprender? | Comunidad Valenciana | EL
PAÍS

Alumnos durante una clase en un colegio público valenciano.Mònica Torres

El saber no ocupa lugar, sin embargo, el cambio voluntario en la estructura del tiempo escolar
despierta el debate educativo de los últimos meses en la Comunidad Valenciana. Tras las
elecciones celebradas esta primavera en más de 200 colegios de Infantil y Primaria de todo el
territorio, un centenar de centros valencianos adoptarán para el próximo curso la jornada
continua, un horario intensivo en el que desaparece la parada del comedor a favor de una
presencialidad que acaba a las dos de la tarde.

El modelo que compacta el horario en la mañana no acaba de convencer a especialistas como
Daniel Gabaldón, profesor Sociología de la Educación en la Universitat de València. Desde que
empezara en Canarias en los años 80 como respuesta a la explosión demográfica escolar y la
falta de infraestructuras, la jornada continua en España avanza de región a región “sin estudios
serios de ninguna autonomía que haya hecho públicos sus efectos”, señala este investigador,
quien reconoce que todavía son pocos los académicos que se sumen al debate escolar. “En
muchos casos, no se quieren confrontar con los maestros”, señala.

Para este sociólogo, la política laboral se confunde con la política educativa, “los padres
defendiendo la conciliación y los maestros la jornada de trabajo, pero no hay argumentos
pedagógicos que respalden el cambio. Hay que organizar los horarios no para que se alineen
con las necesidades de los adultos, sino de los niños”, recalca Gabaldón, autor del proyecto
TIME, cuyas conclusiones apuntan que el alumnado de la jornada continua hace más deberes
para compensar lo que no acaban en la escuela, duermen menos, hacen algo más de deporte
reglado y pasan más tiempo ante las pantallas.

“Pese a la evidencia, no nos hacen caso. Defendemos prudencia para estudiar si el cambio es
positivo o negativo”, lamenta la socióloga Sandra Obiol, coautora con Gabaldón de una guía
sobre los varios escolares en 2017. Un argumento por el que se defiende la jornada continua se
vincula a la maternidad intensiva, señala esta profesora de la UV. “La flexibilidad solo mejora en

https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2022-05-03/cual-es-el-horario-oportuno-para-aprender.html
https://elpais.com/educacion/2022-02-12/mitos-y-realidades-de-la-jornada-continua-en-la-escuela.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/17/mamas_papas/1505641549_019224.html


el caso de las familias con mejores condiciones. La jornada continua se va a cargar más en las
mujeres. El horario escolar no es un motor de cambio del resto de horarios, al menos no lo
hemos vistos en el resto de las Comunidades”, recalca Obiol, quien describe la escuela a tiempo
completo como el modelo que mitiga la pérdida de contenido educativo y proporciona un
aprendizaje más homogéneo y con menor diferencia social.

Según esta especialista, los efectos del cambio de jornada todavía necesitan más análisis. “Es
una realidad de colegio público, de clases trabajadoras y medias. Es un horario perjudicial que
juega con las familias más vulnerables. También hay que atender el derecho a la conciliación
del profesorado. El horario tiene ser progresivo con la edad, no puede ser que un niño de cuatro
años y otro de doce tengan el mismo horario. España tiene las horas lectivas muy concentradas,
porque alarga mucho las vacaciones en periodo estival”.

Sin posicionarse en ninguna opción, la pediatra Pilar Codoñer, jefa de Servicio de Pediatría del
Hospital Universitario Dr. Peset, aboga por una “estructuración adecuada” del horario escolar.
“En una jornada con horarios muy claros, se ven beneficios en las rutinas diarias. Hay niños que
cuando van al colegio están menos gorditos que cuando están en casa de vacaciones, sin un
horario estructurado, porque los padres trabajan y comen a las tres de la tarde”, subraya esta
catedrática de Pediatría de la UV al referirse al actual 16% de obesidad de la población.

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

Suscríbete

Lo adecuado para el alumnado, sostiene Codoñer, es comer entre las doce y la una en el propio
colegio. “El papel del comedor escolar es muy importante tanto educacional como
nutricionalmente, pero nos lo estamos cargando. Lo que consumimos en la primera mitad del día
es una alimentación que nos aprovisiona de una energía que se va a quemar en el resto de la
jornada. Según estudios españoles comparativos, comer por la tarde engorda más con la misma
cantidad de calorías. El 75% de la comida debería consumirse en la primera parte del día”.

Sin embargo, no todas las voces desde la academia comparten el discurso. Para la socióloga
María Elena Fabregat, de la Universidad de Alicante, las necesidades biológicas vinculadas al
desarrollo de los menores no deben desplazar al contexto social de los escolares. “Es
importante considerar los momentos de descanso y acomodar a la exigencia académica de
cada etapa, pero lo temerario es centrar el debate en el rendimiento académico. Para reducir la
desigualdad académica lo que hay que reducir es la desigualdad social. Lo que hay que
reivindicar es el mejor aprovechamiento de las instalaciones escolares. Cerramos demasiado
pronto los colegios, y eso perjudica a los grupos más vulnerables, para quienes la escuela es
muchas veces un salvavidas. Los proyectos vespertinos hay que trabajarlos con ese enfoque”,
concluye.

La cronopedagogía, el centro del debate

K. S.

Junto con la obesidad, el déficit crónico de sueño representa un problema clave asociado a la
alteración del horario en los menores. En el debate escolar subyace el problema del manejo del
tiempo, señala Gonzalo Pin, jefe del Servicio de Pediatría de Quirónsalud Valencia y director de
la Unidad del Sueño, que pone en el centro a la cronopedagogía. “Los jóvenes no aprenden a la

https://elpais.com/diario/2008/06/25/cvalenciana/1214421488_850215.html
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misma hora, existen unos ritmos de aprendizaje, y los horarios han de depender de la edad. En
la persona preadolescente o adolescente se produce un retraso fisiológico del inicio de la
secreción de melatonina, por lo que tiende a dormirse más tarde y a despertarse más tarde. Sus
ritmos de aprendizaje son mínimos entre las 8 y las 10 de la mañana. El horario ideal sería un
inicio de las 9 de la mañana finalizando a las 16:30, aprovechando un horario de nutrición entre
13:30 y 14:30″, sugiere este pediatra.
En los últimos años, la cantidad de horas que duermen los españoles jóvenes ha disminuido
una velocidad nunca registrada. “Todo esto lleva a la propensión a problemas como la diabetes,
la hipertensión o la obesidad. Tenemos muchos estudios sobre la calidad del sueño, pero no
hemos sido capaces de implicar a la sociedad. Hay un problema de educación sanitaria, con
unos docentes y un alumnado sobrecargados”, remarca Pin.



Mitjà: diarieducacio.cat

Publicat: 03/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 27.837 Lectores

Valor: 34€

URL: https://diarieducacio.cat/espais-polivalents-ventilats-...

Espais polivalents, ventilats, inclusius, amb perspectiva de gènere...
les escoles que venen - El Diari de l'Educació
El Departament d’Educació ha elaborat el document Nous aprenentatges, nous espais, una guia de 128 pàgines que per primera vegada en 22 anys canvia
els criteris constructius que fa possible la transformació dels centres per respondre a les noves metodologies d’aprenentatge. Planteja així les bases per
una nova arquitectura escolar, un nou disseny dels centres educatius públics “que trenqui amb la rigidesa i s’obri a la polivalència dels nous aprenentatges i
pedagogies”.

El document incorpora orientacions per tal de donar resposta als reptes de les escoles i instituts pel que fa al disseny i transformació dels seus espais. Nous
aprenentatges, nous espais neix d’un treball conjunt del Departament d’Educació, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, que
l’any 2019 van organitzar una jornada de reflexió sobre la arquitectura i l’educació amb la participació de docents, pedagogs i arquitectes. El document
hauria hagut de néixer abans, com a conseqüència d’aquella jornada, però la pandèmia ho va impedir. I el dia que s’havia de presentar (dilluns 25 d’abril),
al Paranimf de la UB, la notícia va ser que la irrupció de diverses desenes de persones que protestaven contra el Departament per qüestions laborals ho va
impedir.

La guia aborda, de forma resumida, la fonamentació pedagògica de la transformació dels espais educatius, basada en quatre eixos clau: l’autonomia dels
centres educatius, el model curricular competencial, el sistema educatiu inclusiu i la ubiqüitat de les tecnologies digitals. I també apunta pautes de disseny i
criteris o propostes per a la definició d’espais (n’hi i ha d’obligatoris i n’hi ha que no) i fa alguna pinzellada sobre el mobiliari. A grans trets, apunta que els
espais escolars “han de ser flexibles i polivalents, han de ser inclusius, tenir en compte la perspectiva de gènere i al mateix temps els aspectes tècnics com
la il·luminació, ventilació, temperatura, acústica i mobiliari, atès que cadascú incideix d’una forma o altra en l’aprenentatge dels infants”.

https://diarieducacio.cat/espais-polivalents-ventilats-inclusius-amb-perspectiva-de-genere-les-escoles-que-venen/
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/nous-aprenentatges-nous-espais/nous-aprenentatges-nous-espais.pdf


Espai polivalent del nou edifici de l’Institut Maria Espinalt, inaugurat el curs 2019/20 | Foto: CEB

48 processos participatius oberts

Els capítols quatre i cinc de la guia es dediquen a explicar com s’ha de fer un procés participatiu per a la definició del disseny d’un centre educatiu, tant si és
nou com si és la transformació d’un ja existent. Aquest procés participatiu es desenvolupa en tres fases (la diagnosi i definició d’espais; el projecte i
construcció del centre; i l’avaluació de l’espai educatiu) i hi ha de prendre part, a més del Departament d’Educació, al qual correspon establir la tipologia del
centre i definir el pressupost, tota la resta d’agents educatius: equip directiu, docents, alumnat, famílies, ajuntaments i arquitectes.

De fet, actualment ja s’han iniciat 48 processos participatius en diferents centres d’arreu de Catalunya amb encàrrecs de nous projectes que responen a les
reflexions i debats de la comunitat educativa, tenint en compte el marc normatiu actual. A la guia se n’esmenten 43.

 

Albesa Escola L’Àlber

Avinyonet de Puigventós Escola Gonçal Comellas – ZER La Garriga

Badalona Institut La Riera

Barcelona Escola 30 Passos

Barcelona Institut Escola Cal Maiol

Barcelona Institut Sagrera

Besalú Institut Escola Salvador Vilarrasa

Cabrera de Mar Institut Escola Pla de l’Avellà

Caldes de Montbui Institut Escola de Caldes de Montbui

Cambrils Institut Escola Joan Ardèvol

Castellcir Escola La Popa – ZER el Moianès

Castellterçol Institut Escola

Castell-Platja d’Aro Escola Fanals d’Aro

Cornellà de Llobregat Institut Joan Miró

Dosrius Institut Els Roures

El Bruc Escola El Bruc

El Palau d’Anglesola Escola Arnau Berenguer

El Pont de Vilomara Institut Escola Pompeu Fabra

Girona Institut Ermessenda de Girona

Granollers Institut Celestí Bellera

L’Hospitalet de Llobregat Institut Escola Pere Lliscart

L’Hospitalet de Llobregat Institut Jaume Botey

Mataró Institut Les Cinc Sènies

Mont-roig del Camp Institut de Miami

Móra la Nova Institut Escola 3 d’Abril

Òdena Institut Escola Castell d’Òdena

Ripollet Institut Escola El Martinet

Rocafort de Queralt Escola Sant Roc

Rubí Escola del Bosc

Sabadell Institut Arraona

Sabadell Institut La Serra – Escola Agnès Armengol

Salt Institut Salvador Sunyer

https://diarieducacio.cat/wp-content/uploads/sites/37/2022/05/foto_ins_maria_espinalt_font_ceb-8-scaled.jpg


Sant Feliu de Buixalleu Escola Alzines Balladores

Sant Julià del Llor i Bonmatí Escola Sant Jordi

Santa Oliva Escola La Parellada

Sentmenat Escola de Sentmenat

Terrassa Institut Escola Antoni Ubach i Soler

Terrassa Institut Escola Sala i Badrinas

Vallmoll Escola Mare de Déu del Roser – ZER El Francolí

Vilablareix Escola Madrenc

Viladecans Institut Escola de Viladecans

Vilafant Institut Vilafant

Vila-rodona Escola Bernardí Tolrà

 

D’acord amb el que explica la guia, entre les pautes generals que s’han d’incloure en el plantejament dels edificis, destaquen les següents:

Adaptació de l’edifici al solar i a l’entorn amb materials i solucions adequades al lloc: subministraments bàsics, orientació de l’edifici, topografia, accés
i mobilitat.
Previsió de futures adequacions, modificacions i ampliacions.
Manteniment, neteja i conservació.
Mínima complexitat en el disseny.
Racionalització de costos.
Foment de la sostenibilitat dels edificis i de la salut dels usuaris.

Pel que fa a la transformació dels centres ja existents, el document inclou orientacions i reflexions per guiar aquest camí, com per exemple:

Benvinguda (Vestíbul): L’espai de benvinguda com a indret accessible, que faciliti la recollida o lliurament de l’alumnat més petit, que s’integri amb la
resta d’espais i que sigui visualment comprensible.
Cuina: la utilització de la cuina per altres usos relacionats amb l’aprenentatge o la possibilitat de fer-ne una part vidrada per facilitar la transparència.
Esport (Gimnàs): plantejament d’altres usos i la relació amb altres espais del centre.
Nutrició (Menjador): Espai principal d’aprenentatge destinat al món del menjar. Nutrició permetrà conèixer el que es menja, com es prepara i per què
es menja per tal que esdevingui un nou indret d’aprenentatge, amb una utilització més completa.
Recerca (Biblioteca): Destinat a l’accés a la informació i el coneixement. Actualment l’accés al coneixement i l’exercici de la lectura han passat a ser
més dinàmics i accessibles i, per això, es vol dotar de més contingut amb una major flexibilització.
Relació (circulació i passos): aquestes zones, que tradicionalment són exclusives com a simples espais de comunicació, adquireixen ara un nou rol
amb un ús lligat a l’aprenentatge.
Arena (Pista esportiva): el marc normatiu preveu un espai susceptible de ser usat com a pista esportiva, és a dir, un espai amb les dimensions per a
l’esport, si bé es pot simultaniejar amb d’altres espais exteriors i tenir molts més usos, i pot estar o no pavimentat.
Altres equipaments exteriors com zones d’aparcament de bicicletes, l’hort com a espai d’aprenentatge o les zones de joc.
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Carta a la conselleria d’Educació i als sindicats - El Diari de l'Educació

GettyImages

Manifestem la nostra preocupació per la situació que estem vivint en el terreny escolar. Acusacions creuades entre la Conselleria i els Sindicats. Que si tu
no t’asseus per negociar, que si tu no escoltes, que si tu ara t’aixeques de la taula, que si no ofereixes res del que demanem o ben poca cosa, que si els
sindicats sou uns immobilistes, que si la conselleria tira pel dret i no negocia…

https://diarieducacio.cat/carta-a-la-conselleria-deducacio-i-als-sindicats/
https://diarieducacio.cat/carta-a-la-conselleria-deducacio-i-als-sindicats/


Segur que en tots aquests comentaris hi poden haver elements propers a la veritat i d’altres que responen a interessos que no podem generalitzar
alegrement. Davant d’aquest panorama gosem demanar el següent:

— Que seguin a negociar des d’avui mateix i que recordin que quan es negocia s’ha de partir de la confiança mútua i de la intenció de posar-se en la pell
de l’altre i que en el procés de negociació alguna cosa es guanyarà i alguna cosa s’haurà de deixar per a més endavant.

— Que si no són capaços d’arribar a acords nomenin un mediador o una mediadora amb qui tots dos confiïn perquè ajudi a trobar el desllorigador de la
situació que estem vivint.

— Que si no accepten cap de les dues propostes anteriors facin un pas al costat perquè si no el fan ells l’escola avança cap a un carreró sense sortida i no
ens podem permetre perdre més temps.

Manifestem la nostra preocupació per la situació que estem vivint en el terreny escolar, i davant d’aquest panorama gosem demanar tres coses

L’escola no pot prescindir d’una administració que ha de tenir el seu projecte, però que ha de governar escoltant sense condicions la comunitat educativa i
els seus representants. Ni pot prescindir d’uns sindicats que han de fer mans i mànigues per millorar les condicions de treball de les escoles, per millorar la
qualitat de la institució i de totes les altres entitats que s’han de sentir escoltades i partícips d’un projecte educatiu de qualitat i de futur.
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