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La unitat dels sindicats d'educació
s'esquerda pel paper de l'escola concertada
Els sindicats que representen tant els docents de la pública com els de la concertada –UGT,
CCOO i USOC– s'han desmarcat de la mobilització que impulsen els sindicats USTEC,
Intersindical, ASPEPC i CGT i a la qual s'han afegit la principal associació de famílies (Affac) i
l'organització juvenil Sindicat d'Estudiants. La protesta, sobre la qual donaran detalls aquest
dimecres en una roda de premsa, porta el lema "La comunitat educativa diu PROU! Per una
educació pública de qualitat". No hi seran els docents de la UGT, CCOO i USOC perquè l'Affac
ha exigit que entre les reclamacions hi constés l'eliminació de la subvenció a les escoles
concertades. "No podem estar d'acord amb eliminar l'escola concertada. El que volem és
millorar les condicions laborals dels que hi treballen, que també tenen uns drets i han fet dos
dies de vaga al març", diuen fonts de la UGT. No es descarten, però, altres accions sindicals
unitàries.

Campanya sindical

Tot plegat s'emmarca en un context molt influenciat per les eleccions sindicals que hi haurà el
març vinent. De fet, segons el departament d'Educació, aquesta cita electoral és probable que
hagi condicionat, també, les negociacions i la importància de la batalla pel relat que durant les
últimes setmanes ha marcat el conflicte entre sindicats i conselleria. L'espurna definitiva va
saltar quan el Govern va anunciar l'avançament de l'inici del curs escolar sense consultar-ho
abans amb la comunitat educativa. Els sindicats van fer pressió per ajornar un curs el canvi, però
davant la negativa de Cambray, van decidir anar a la vaga, sumant-hi altres reivindicacions
sindicals.

Després de setmanes negociant, Educació va plantejar una última oferta als sindicats, que
passava per reduir una hora lectiva l'horari dels mestres a primària a partir del curs que ve i fer el
mateix a ESO, batxillerat i FP el curs 2023-24. Les organitzacions sindicals van rebutjar la
proposta perquè no afectava tots els docents alhora, i la conselleria va rubricar la manca d'acord
publicant la resolució per a les noves plantilles sense incorporar les contractacions extra que
suposava aquesta mesura.

Lluny d'afluixar, els sindicats han optat des d'aleshores per mostrar amb contundència la seva
distància amb Cambray, i han boicotejat algun acte en públic , com el que el conseller havia de
fer a la UB, malgrat que els sindicats CCOO, USOC i la Intersindical no van fer-se ressò de la
protesta a les seves xarxes socials. Cambray va criticar les imatges de "persones violentes" i va
dir que "no representen" els mestres. En un article a l'ARA , el conseller repassa les principals
polítiques que vol impulsar i avisa, en una referència velada als sindicats, que "qui s’oposa a
aquestes transformacions no està pensant en l’alumnat".

https://www.ara.cat/societat/educacio/unitat-dels-sindicats-d-educacio-s-esquerda-pel-paper-l-escola-concertada_1_4359058.html
https://www.ara.cat/societat/educacio/sindicats-d-educacio-boicotegen-acte-cambray-ub_1_4350889.html
https://www.ara.cat/societat/educacio/l-escola-concertada-demana-parlament-modificar-ja-llei-catala-protegir-centres_1_4354195.html
https://www.ara.cat/opinio/coses-passin-servei-l-alumnat_129_4357793.html
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Barcelona manté l'inici de curs a les bressol
el 12 de setembre
Les escoles bressol municipals de Barcelona començaran el curs vinent el 12 de setembre
i no l’avançaran al dia 5 com pretén la Generalitat de Catalunya per a l’educació infantil i
primària amb el nou calendari escolar —a ESO, batxillerat i FP serà el 7 de setembre. Ho ha
avançat el diari ‘Ara’ i ho ha confirmat betevé amb fonts municipals i sindicals. Precisament,
l’Ajuntament de Barcelona, els sindicats i les direccions dels centres tenen una reunió aquest
dimarts a la tarda per tancar un acord.

L’entesa entre les parts inclou una moratòria d’un any per negociar i decidir si es donen les
condicions necessàries per avançar el curs al 5 de setembre de cara al 2023. Els sindicats
de les escoles bressol municipals es van sumar a les últimes vagues d’educació en protesta,
entre altres temes, pel nou calendari escolar.

Consideren essencial que els equips docents de les bressol puguin tenir dies abans de
començar el curs i un cop acabat per preparar-se, com es fa a primària i secundària, dies que ara
com ara no tenen. Per fer efectiu aquest calendari a les escoles bressol municipals, caldrà
també modificar el conveni laboral de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB),
que estableix que les llars d’infants han de començar el curs el mateix dia que els centres
d’educació primària.

https://beteve.cat/societat/barcelona-mante-inici-curs-escoles-bressol-municipals-12-setembre/
https://beteve.cat/societat/calendari-escolar-2022-23-catalunya-novetats-vacances-festius/
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Martes. 3 de mayo de 2022  •  LA RAZÓN12 ESPAÑA 

Ningún ámbito escapa a la divi-
sión del independentismo. Esque-
rra y JxCat tampoco se ponen de 
acuerdo para abordar la respuesta 
a la sentencia del 25% de castella-
no y eso que ya están en tiempo de 
descuento. Ambas formaciones 
llegaron a un pacto con el PSC y 
los Comunes para flexibilizar la 
inmersión lingüística, pero los 
posconvergentes se echaron atrás 
por las presiones del independen-
tismo más radical, que considera-
ban el texto como una derrota 
frente al constitucionalismo, y si-
guen sin reincorporarse a la enten-
te. Los movimientos de JxCat han 
obligado a retrasar en varias oca-
siones la votación del acuerdo, 
que es un cambio legal en la Ley 
de Política Lingüística para dar 
más espacio al castellano en la 
educación pública sin fijar por-
centajes (lo que da pie a cierta 
ambigüedad ya que el PSC sostie-
ne que sí habrá más español mien-
tras ERC dice lo contrario).

Y este martes se reúne la Mesa 
del Parlament, donde se tiene que 
decidir si el acuerdo se vota en el 
Pleno de la semana que viene 
como estaba previsto, pero todo 
parece indicar que no podrá ser 
así: desde JxCat han confi rmado 
a este diario que la intención es 
retrasarlo y evitar ponerle fecha a 
la votación porque aspiran a lle-
gar al Pleno del Parlament con un 
texto acordado con las entidades 
separatistas (como Plataforma 
per la Llengua o ACN). Con esta 
maniobra, los posconvergentes 
también pretenden devolver la 
pelota a Esquerra ya que se han 
mostrado molestos, desde el pri-
mer momento, con los republica-
nos porque consideran que es 
responsabilidad suya gestionar la 
aplicación de la sentencia  ya que 
la conselleria de Educación está 
en sus manos.

En las filas posconvergentes 
consideran que el conseller Josep 
González-Cambray se ha sacudi-

Javier Gallego. BARCELONA

►Da largas a la 
reforma legal de 
los republicanos 
para abordar la 
resolución judicial 
del castellano

JxCat dinamita el plan de ERC 
para la sentencia del 25%

Imagen de una 

manifestación a 

favor del catalán en 

Barcelona

EFE

do el problema y se lo ha traslada-
do a sus socios y quieren evitar que 
la responsabilidad quede diluida. 
Cambray ha amenazado con des-
obedecer, pero, en ningún mo-
mento, ha dado ningún paso claro 
que invite a pensar en que rebasa-
rá el marco legal.

Si se vota la semana que viene o 
no dependerá de ERC: los republi-
canos deben decidir en las próxi-
mas horas si acceden y retrasan 
nuevamente la votación o la man-
tienen sabiendo que JxCat se va a 
descolgar (en las fi las republica-
nas esperan pasos de JxCat y evi-
tan anticiparse). Para ERC, la prio-
ridad es que haya el máximo 
consenso parlamentario posible y 
estén presentes tanto JxCat como 
el PSC. Sin embargo, los socialistas 

catalanes no están dispuestos a 
introducir cambios que exigen los 
posconvergentes (sí contempla-
rían pequeños matices) y menos 
aún si proceden de entidades se-
paratistas radicales, que aspiran a 
que el catalán monopolice la edu-
cación pública y dejar sin hueco al 
castellano.

En el PSC pretenden que se 
vote la semana que viene la refor-
ma legal, aunque están sin mayo-
ría en la Mesa y por ello tienen 
poco margen: dependen de ERC, 
que es quien decantará la mayo-
ría. Los republicanos se tienen 
que posicionar: o están con el 
PSC, con quien mantienen el 
acuerdo, o se ven arrastrados a las 
posturas de JxCat.

Lo cierto es que, en base a esa 

terminación de la presencia de las 
lenguas ofi ciales en la enseñanza 
debe tener en cuenta la realidad 
sociolingüística y la evolución del 
proceso de aprendizaje lingüísti-
co, oral y escrito, de acuerdo con 
los elementos de control, evalua-
ción y mejora de las competencias 
lingüísticas».

En paralelo, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña (TSJC) 
debe decidir si accede a la deman-
da de la Asamblea por una Escue-
la Bilingüe y exige el cambio de los 
proyectos lingüísticos en menos 
de un mes para que todas las es-
cuelas públicas de la autonomía 
apliquen el 25% de español o 
atiende a la hoja de ruta del Go-
vern, de desplegar un decreto tras 
la aprobación del cambio legal. El 
TSJC recibió las alegaciones del 
Govern el pasado 20 de abril (la 
Abogacía del Estado no presenta-
rá escrito, probablemente) y, por 
tanto, se espera que tome una de-
cisión a lo largo de esta semana (o, 
como muy tarde, la siguiente). 
Todo está por ver. 

reforma, el Govern tiene luego que 
aprobar un decreto que desplie-
gue los cambios en la Ley y eso 
debería ser, como muy tarde, en 
junio para que se pueda aplicar a 
partir del próximo curso. Lo más 
destacable de la reforma legal es 
que se introduce el castellano 
como «lengua de enseñanza» y el 
criterio para fi jar las horas en es-
pañol y catalán dependerá de la 
realidad sociolingüística: «La de-

El TSJC podría 

resolver esta semana 

la demanda de la 

AEB para aplicar la 

sentencia

17-12-20
El TSJC dicta la histórica 
sentencia que tumba el 
modelo de inmersión 
lingüística en Cataluña. 

25-03-22
Se acaba el plazo para 
aplicar la sentencia y 
llegan las demandas para 
su ejecución. 

23-11-21
El Tribunal Supremo 
desoye a la Generalitat y 
avala la sentencia del 
TSJC. 

Cronología
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Govern: "Els nous currículums són una
oportunitat per fer un ensenyament més
adaptat a les necessitats de l'alumnat" -
Noudiari.es
La Mesa Sectorial d’Educació de les Illes ha tractat aquest matí l’esborrany dels nous
currículums d’educació infantil i primària. En el decurs de la reunió, el director general de
Planificació, Ordenació i Centres del Govern, Antoni Morante, ha fet un repàs del procés
d’elaboració dels nous currículums i ha explicat que el procés de tramitació encara està obert,
però que ja s’han incorporat algunes al·legacions. De fet, avui també s’han fet aportacions per
part dels sindicats i ara s’estudiaran.

Actualment, la Conselleria d’Educació i Formació Professional ja ha publicat tots els esborranys
de currículums des d’infantil a batxillerat. Cal recordar que aquesta normativa es deriva de
l’aplicació de la LOMLOE (nova llei educativa estatal), que estableix que el pròxim curs
2022/23 s’han d’iniciar els nous currículums a l’educació infantil i en els cursos senars de
l’educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau bàsic.

Morante ha destacat el tarannà dels sindicats a la Mesa, “que han valorat positivament els
objectius d’aquest canvi curricular i la necessitat de fer-lo per modernitzar el sistema educatiu,
en la línia dels països del nostre entorn i amb les recomanacions de la UNESCO i de l’ONU”,
assenyala el Govern en un comunicat de premsa d’aquest dimarts.

Els sindicats han insistit en la urgència dels terminis d’aplicació. En aquest sentit, el director
general ha explicat que “ho reconeixem i ve derivat del calendari d’aplicació de la LOMLOE,
però també hem presentat una proposta de flexibilització dels terminis i de les tasques que han
de fer els centres atenent a això, a més de posar en marxa un pla de formació del professorat
que en aquests moments està previst d’aquí al mes de juny per més de 1400 professors i que
s’allargarà durant tot el curs”. Per altra banda, la Conselleria ha estat elaborant materials
curriculars que possiblement es podran presentar abans de final de mes per facilitar l’adaptació
als centres.

Per a Morante “aquests currículums suposen una oportunitat pels centres de fer un
ensenyament molt més personalitzat i molt més adaptat a les necessitats dels alumnes
que, evidentment, requerirà un esforç en què l’alumnat i el professorat tendran el suport i
acompanyament també de la Inspecció educativa. Hem volgut donar un missatge de tranquil·litat
i que els centres i els professors no s’estressin perquè això ho faran amb acompanyament, de
manera progressiva i flexible al llarg del curs que ve”.

Finalment, Morante ha respost a la petició dels sindicats d’atendre la singularitat de la llengua
catalana en els currículums de les Illes i ha insistit a dir que la tramitació no ha acabat i “ja s’han
incorporat algunes especificacions referides tant a la llengua catalana com a la realitat pròpia de
les Illes Balears i ho continuarem fent d’aquí fins al final de la tramitació dels currículums”.

Diputat de Formentera defensa els plans educatius

https://www.noudiari.es/noticias-ibiza-formentera-sidebar/govern-els-nous-curriculums-son-una-oportunitat-per-fer-un-ensenyament-mes-adaptat-a-les-necessitats-de-lalumnat/


D’altra banda, el diputat socialista per Formentera, Antonio J. Sanz, ha fet una defensa de
la LOMLOE a la tribuna del Ple del Parlament durant la PNL sobre Educació proposada pel PP
que demanava d’ajornar la implantació dels currículums de la nova llei.

El diputat per Formentera ha argumentat que el canvi de currículums és necessari per «adaptar-
nos als nivells educatius dels països del nostre entorn». En aquesta línia, Antonio J. Sanz ha
posat en relleu que la nova llei suposarà un canvi de paradigma per a la formació de les
generacions futures, ja que «contempla els drets de la infància, la igualtat de gènere i la
coeducació, així com la inclusió social», tal com ha recollit el seu equip en una nota de premsa
al respecte.

«Els sistemes de valoració que se suggereixen són com els de països com Dinamarca o
Alemanya», ha assegurat Sanz, qui ha incidit també que es podran agrupar matèries i projectes,
«la qual cosa ajuda a fer que els alumnes puguin veure l’aplicació i efectivitat real de les
competències formatives que van adquirint».

A més, Sanz ha insistit a dir que la redacció dels currículums ha comptat amb la participació la
comunitat educativa, i que el que es planteja per part del Grup Popular «és aturar la posada en
marxa dels nous currículums».
Finalment, ha asseverat que «els canvis que proposen els currículums són necessaris perquè la
igualtat de gènere i la inclusió siguin efectives per a la societat del futur».
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Guillem Sánchez

a Madrid després de Nadal. «Vaig 
comprar els bitllets, il·lusionada, 
però quan la data s’acostava va po-
sar excuses, va dir que tenia molta 
feina i que no hi podríem anar». 

A mesura que passaven les set-
manes, el Manuel va passar a dir-li, 
visiblement turmentat, que necessi-
tava arreglar les coses amb la seva 
exdona i que, quan pogués pagar-li el 
que li devia, es deslliuraria de l’última 
«càrrega» que li impedia començar 
amb l’Amanda la relació que tots dos 
desitjaven. «Sabia que no tenia fills i 
em deia que volia que els tingués amb 
ell», va explicar per deixar clar fins on 
era capaç d’arribar el Manuel per 
aconseguir que abaixés la guàrdia. La 
seva estratègia va funcionar, reconeix 
l’Amanda, que va demanar dos 
crèdits que van sumar un total de 
30.000 euros i els hi va donar al Ma-
nuel amb l’esperança que aquesta re-
lació, que no superava les cites en es-
tacions de ferrocarril, s’activés. 
«L’acord era que me’ls tornaria de 
seguida. Però mai ho va fer». La rela-
ció tampoc es va activar. 

La fiscalia considera que el Ma-
nuel va cometre un delicte continu-
at d’estafa i demana per a ell tres 
anys de presó. L’acusació particular, 
que exerceix Màrius Roch en nom 
de la víctima, sol·licita quatre anys. 
L’estafa que va patir la dona és greu 
perquè la va deixar «en la fallida». 
La jutge de la secció 10 de l’Audièn-
cia decidirà ara a qui es creu. n

Les guarderies municipals de la 
ciutat de Barcelona mantindran 
l’inici del curs 2022-2023 el 12 
de setembre si prosperen les ne-
gociacions en marxa entre l’a -
juntament, els sindicats i les di-
reccions d’aquests centres edu-
catius. Així ho van avançar ahir 
fonts municipals a aquest diari. 
L’etapa de zero a tres anys, pri-
mer cicle d’educació infantil, no 
està regulada per l’ordre de ca-
lendari del Departament d’Edu-
cació, que afecta el segon cicle 
d’educació infantil (de P-3 a 

 P-5), primària i secundària, tot i 
que és cert que tradicionalment 
tots els centres educatius de la 
capital catalana començaven el 
curs el mateix dia. 

Amb aquesta negociació, 
l’ajuntament ha volgut atendre 
una de les demandes dels do-
cents de l’etapa 0-3, que era el 
d’una moratòria d’un any per 
poder planificar i organitzar bé 
l’avanç del calendari escolar de 
cara al curs 2023-2024. 

S’ha de tenir en compte que a 
les escoles bressol el curs acaba el 
15 de juliol, més tard que en esco-
les i instituts, fet que deixa encara 
amb menys temps el professorat 
per preparar el curs següent. n

Les guarderies de 
BCN tornaran a classe 
el 12 de setembre

Les escoles infantils municipals mantenen la data 
de l’any passat per a l’inici de curs, en contra  
del que proposa la Conselleria d’Educació.

EDUCACIÓ

MONTSE BARAZA 
Barcelona

Y en el principio fue un choque.

Y como en todo choque, hubo que hacer un parte.

Y ahí, todo empezó a complicarse.

Y ENTONCES LLEGÓ
LÍNEA DIRECTA Y DIJO:

“EVOLUCIONEMOS. HAGAMOS SEGUROS
DE COCHE, MOTO Y HOGAR QUE PONGAN

AL CLIENTE EN EL CENTRO”

Porque ya revolucionamos los seguros de coche,
ahora vamos a evolucionar el futuro de todos los demás.

LLAMA HOY Y LLÉVATE UNA BAJADA EN TUS SEGUROS.

Contratación sujeta a normas de suscripción de la compañía y a las condiciones de la promoción.  
Aplicable para nuevas contrataciones. No acumulables a otras promociones o descuentos. Válido hasta el 31/12/2022.

917 701 773 CÁMBIATE YA
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En aquest sentit, Puertas re-
corda que “un 75% de la de-
manda d’energia prové de la
indústria i el transport, i
aquests dos sectors no són elec-
trificables, o almenys no total-
ment”. Per això, es necessiten
les opcions complementàries
d’hidrogen i el biocombustible
(biometà). “Tot el que no es
pugui electrificar s’haurà de co-
brir amb hidrogen i biometà”,
destaca Juan Puertas.
L’informe reclama un gran

impuls a l’hidrogen. Es tracta,
tot i això, d’un vector energètic
que està condicionat per les in-
certeses que l’envolten, ja que
s’estima que encara necessita
uns deu anys d’avenços tecno-
lògics. L’hidrogen requereix
grans quantitats d’electricitat
per ser produït (es genera a
partir de la hidròlisi de l’aigua
amb electricitat), i perquè sigui
realment verd s’hauria de pro-
duir amb renovables.
S’hauran, per exemple,

d’aclarir les incerteses sobre el
seu mode de transport: en for-
ma d’amoníac requereix un
maneig acurat i si és liquat en-
cara és costós. La proposta pas-
sa per instal·lar a Catalunya la
meitat de la producció d’hidro-
gen necessària. “Si s’instal·lés el
100% de l’hidrogen, el sistema
seria ingovernable”, diu Pinós.
L’altre gran pilar energètic

que esproposa és l’ús debiome-
tà, com a substitut del gas natu-
ral al sector domèstic i terciari.
El biometà es produeix a partir
dels residus orgànics (rebutjos
municipals o subproductes bio-
degradables, que generen bio-
gàs i que es poden transformar
en metà) i regasificació de resi-
dus o materials forestals. “Un
terç del consum de gas natural
actual es podria cobrir si aprofi-
tem aquest biometà”, assegura
Juan Puertas, que considera
que és incomprensible que no
s’hagi desenvolupat aquesta
opció, que permet injectar
aquest biometà a la xarxade gas
natural, i amb què es podria
barrejar sense limitació.
En total, en aquesta transició

energètica caldrà mobilitzar
entre 225.000 i 240.000 mili-
ons d’euros per al 2050, cosa
que exigirà participació tant
pública com privada. Per tot ai-
xò, es necessitaran uns 150.000
professionals.c

Hidrogen i biometà
són els altres dos
eixos per
descarbonitzar
l’economia

Envuit anys,
la potència eòlica
s’hauria demultiplicar
per 5 vegades, i la
fotovoltaica, per 17

LesescolesbressoldeBarcelona
mantenen l’inicidecursel 12desetembre
Elmunicipi dona unamoratòria d’un any per assentar el calendari de Cambray

CARINA FARRERAS
Barcelona

Els alumnes barcelonins, de 0
a 3 anys, escolaritzats en cen-
tres municipals de Barcelona
començaran el curs 2022-
2023 el 12 de setembre, com
altres anys, i no el 5 de setem-
bre, data en què la Generalitat
ha anunciat que començarà el
segon cicle d’infantil (de P3 a
P5) i l’etapa de primària.
L’Ajuntament de Barcelona

ha decidit que el centenar
d’escoles bressol de la seva ti-
tularitat mantindran aquesta
data davant la dificultat de re-
soldre tots els detalls que com-
porta un avançament d’aques-
tes característiques. I esta-
bleix una moratòria d’un any,
com demanaven els sindicats.

Serà la primera vegada que les
llars d’infants de Barcelona
obriran les portes més tard
que la resta dels centres edu-
catius, incloent-hi secundària,
batxillerat i formació professi-
onal, que començaran el dia 7
de setembre. En general, les
llars d’infants estan obertes el
dia que comença l’escola a tots
els alumnes.
Segons la normativa vigent,

els ajuntaments poden esta-
blir un calendari propi a l’eta-
pa de0-3 anys.De fet, les esco-
les infantils de Barcelona aca-
ben el curs el 15 de juliol i no el
22 de juny, com la resta de les
etapes.
La decisió s’ha pres davant

la imminència de la preins-
cripció d’aquesta etapa esco-
lar, que comença demà passat,
5 de maig (i s’acaba el 20 de

Aragonès, i el conseller Josep
Gonzàlez-Cambray, i que ha
provocat un conflicte, amb
cinc dies de vaga, que no s’ha
tancat.
Aquesta ordre estableix

l’obertura i el tancament del
curs escolar, així com els dies
festius de P3 en endavant.
El Departament d’Educació

té previst publicar el nou ca-
lendari amitjans demaig. Dis-
posa del dictamen preceptiu
del Consell Escolar de Catalu-
nya, que recomana una mora-
tòria d’un any, i de la informa-
ció a les organitzacions sindi-
cals en una taula sectorial.
Aquesta última no ha tingut
lloc, però sí que estava convo-
cada amb el calendari com a
ordre del dia, i, segons la con-
selleria, amb això n’hi ha prou
per poder-la publicar.c

L’exposició infantil albisfenolAs’associa
ambproblemescognitiusen l’adolescència
MAYTE RIUS Barcelona

El grup d’investigació d’Onco-
logia Bàsica i Clínica de l’Insti-
tut d’Investigació Biosanitària
de Granada ha trobat relació
directa entre nivells alts de bis-
fenol A (BPA) –un component
del plàstic d’alguns envasos ali-
mentaris–ennensde9a 11 anys

amb problemes de pensament i
comportament evidenciats en
l’adolescència (16-17 anys). Ho
expliquen en un estudi –publi-
cat a la revista Science of the
Total Environment– que deixa
clara la rellevància dels conta-
minants ambientals en el com-
portamenthumà.
Fa 25 anys que aquest equip

científic, liderat per Nicolás

Olea, investiga l’impacte del
bisfenolA,undisruptorendocrí
que va ser dissenyat com a es-
trogen sintètic el 1936 i que és
present en molts estris plàstics
d’ús diari. Ara han analitzat els
canvis biològics queprovoca en
els adolescents utilitzant com
abiomarcadorselnivell deBPA
a l’orina i el factor neurotròfic
del cervell (BDNF) en sang

per identificar la via per la qual
afecta el desenvolupament
neuroconductual. Els resultats
mostren que els nens amb ni-
vells més alts de BPA en la
infantesatenienmésproblemes
de comportament en l’adoles-
cència,segonslesrespostesdels
seus pares a una enquesta. A
més a més, l’exposició a BPA
s’associa amb un augment de la
metilaciódel genBDNF.
En línia amb aquest estudi i

d’altresdeprevis, la lleideResi-
dusespanyola,aprovadafaunes
setmanes, incorpora la prohibi-
ciód’utilitzarBPAenenvasos.c

maig) a causa de raons tècni-
ques laborals, amb incorpora-
cions de nous treballadors, i
de preparació del curs.
Fonts del Departament

d’Educació han expressat el

seu respecte a l’autonomia de
decisió de l’Ajuntament. El
Govern prepara el decret de
l’ordre de calendari que ha de
recollir les noves dates del
curs escolar anunciat pel pre-
sident de la Generalitat, Pere

La decisió
s’ha pres per
qüestions laborals
i organitzatives, per
preparar l’obertura

Nouespai
per a famílies
ambprematurs

n L’hospital Vall d’Hebron
ha estrenat un espai fami-
liar de neonatologia ano-
menat Com a Casa que
disposa de dotze habitaci-
ons per a famílies amb
nens prematurs o amb
patologies cròniques
complexes. Els pares
s’hi poden estar les 24 ho-
res del dia en condicions
de comoditat acceptables i
aprendre, juntament amb
les infermeres, a fer les
cures que puguin caldre
una vegada surtin de
l’hospital. La iniciativa
s’hamaterialitzat gràcies
a una campanya de re-
captació de fons i a una
aportació de 250.000 eu-
ros de la Fundació La Cai-
xa. /A. López TovarEl cap de neonatologia de Vall d’Hebron, Félix Castillo, i la d’infermeria, Raquel Rodríguez

CÉSAR RANGEL
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20’’ 
Un peatón de 22 años, 
grave tras atropellarlo 
una moto en Via Augusta 
Un viandante de 22 años se en-
contraba al cierre de esta edi-
ción (23 horas) ingresado en es-
tado grave en el Hospital Clínic 
tras ser atropellado a las 12.30 
horas de ayer por un motorista 
en la Via Augusta con la calle 
Alt de Gironella. Otra viandan-
te, también de 22 años, resul-
tó herida, al igual que el mo-
torista. Fueron ingresados en 
el Clínic y en el Vall d’Hebron, 
respectivamente. 

Colau, obligada a 
retirar la multa a un 
fondo de inversión  
Un juzgado de lo contencioso-
administrativo ha obligado al 
Ajuntament a retirar las san-
ciones, por valor de 417.000 
euros, al fondo de inversión 
Vauras Investments por no fa-
cilitar alquiler social a seis fa-
milias afectadas por el desalo-
jo del Bloc Llavors del Poble-
sec en marzo de 2020. 

Nuevo espacio para 
bebés prematuros en el 
Hospital Vall d’Hebron 
El centro sanitario barcelonés 
ha puesto en funcionamiento 

el nuevo espacio familiar de 
Neonatología ‘Como en ca-
sa’, especializado en acoger a 
bebés prematuros o con pato-
logías crónicas complejas y a 
sus familias. Cuenta con 16 cu-
nas y 12 habitaciones. 

Nit dels Museus  
sin restricciones el 
próximo 14 de mayo 
El próximo sábado 14 de mayo 
se celebrará una nueva edición 
de La Nit dels Museus, de las 19 
a las 01 horas, en la que parti-
ciparán 75 instituciones cultu-
rales de 8 municipios, entre 
ellos Barcelona. Ofrecerán gra-
tis visitas a 120 exhibiciones y 
más de 60 actividades.  

Microsoft contratará 
técnicos de IA para su 
‘hub’ de Barcelona 
Microsoft ampliará la planti-
lla de su hub de I+D en Bar-
celona con la apertura de nue-
vas vacantes para especialis-
tas en campos como la 
Inteligencia Artificial, IA, 
aprendizaje automático, desa-
rrollo de software y datos ma-
sivos. Así, el centro alcanza-
rá una plantilla cercana a los 
90 especialistas. El hub de 
Barcelona es uno de los ocho 
centros Web Experiences 
Team, WebXT, con los que Mi-
crosoft cuenta en el mundo.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Control de la Guardia Urbana a bicitaxis en la Barceloneta en junio de 2021. CAROLA LÓPEZ / ACN

La Guardia Urbana de Barce-
lona puso casi 600 denuncias 
a bicitaxis solo durante la Se-
mana Santa, momento en el 
que los vecinos del barrio de la 
Barceloneta denunciaron que 
su actividad se había incre-
mentado considerablemente. 
Según explicó a Betevé el con-
cejal de Ciutat Vella, Jordi Ra-
bassa, el Ajuntament ha incre-
mentado el control sobre los 
bicitaxis y la Urbana vigila que 

estos vehículos circulen úni-
camente por las rutas habili-
tadas en el distrito, lo que 
«permite poner muchas mul-
tas y llevarnos los trixis a los 
almacenes municipales». Ra-
bassa también señaló que es-
tán controlando la prolifera-
ción de locales para cargar los 
bicitaxis, que la maquinaria 
no esté manipulada y que los 
trabajadores del sector estén 
legalmente contratados. � 

600 denuncias 

a bicitaxis en 

Semana Santa

El Ayuntamiento de Barcelo-
na ha aceptado la propuesta 
de la comunidad educativa de 
que las guarderías municipa-
les de la ciudad comiencen 
el próximo curso escolar 2022-
2023 el próximo 12 de sep-
tiembre y no adelanten, de es-
te modo, el inicio de las clases. 

El consistorio se ha aveni-
do a conceder una moratoria 
de un año durante la que in-
tentarán alcanzar un consen-
so  sobre el avance del calen-
dario que en el caso de los cen-
tros de Primaria y Secundaria 
sigue enconado, con la ruptu-
ra de las negociaciones con los 
sindicatos por parte de Edu-
cació y con cinco jornadas de 
huelga que podrían volver a 
repetirse a partir del próxi-
mo 13 de junio, incluso de for-
ma indefinida. El Sindicat de 
Professors de Secundària, Xa-
vier Massó, lanzó ayer estas 
hipótesis de actuación si el 
conseller de Educació, Josep 
Gonzàlez-Cambray, sigue ins-
talado en el «inmovilismo 
constante». � R. B. 

Las guarderías 
públicas de la 
ciudad inician 
el curso el 12  
de septiembre 

JUDITH CALDERÓN 
judith.calderon@20minutos.es / @20mBarcelona 

El centro de masculinidades 
de Barcelona, que ofrece talle-
res y formación sobre el im-
pacto que tienen los roles del 
género masculino sobre los 
hombres y su entorno, abrió el 
pasado noviembre y las pri-
meras inscripciones  han «sor-
prendido» al Ajuntament, ya 
que el grupo mayoritario de 
inscritos es de hombres de en-
tre 40 y 50 años. 

«Nuestra expectativa es que 
el grueso fuera de chicos jóve-
nes, ya que parecería que la 
sensibilización es mayor. 
Aunque aún es pronto para 
hacer una valoración, los pri-
meros datos sorprenden», ex-
plicó ayer la teniente de alcal-
día de Feminismes, Laura Pé-
rez, quien también destacó 
que «más del 50% de los hom-
bres inscritos no tienen for-
mación específica en el ámbi-
to de las masculinidades, aun-
que sí pueden tener una 
vinculación por su trabajo, por 
ejemplo, en el ámbito de la in-
serción social». 

El Plural, como se llama el 
centro, va dirigido a «aquellos 
hombres que se preguntan 
qué pueden hacer para apor-
tar su granito de arena a la 
igualdad o tienen un reto a 
su alrededor en relación a la 
construcción de las masculi-
nidades. Es un centro tam-
bién para programar activida-
des en este ámbito y se ha con-
vertido en una referencia en 
pocos meses», explicó Pérez. 

El objetivo es continuar des-
plegando políticas feministas, 
pero, esta vez, incluyendo a 
los hombres y centrándose en 
su responsabilidad «para 
avanzar hacia una sociedad 
y una ciudad más feminista, 
libre de machismo y de vio-
lencias y para generar un es-
pacio de reflexión en torno a 
relaciones que sean más igua-
litarias y respetuosas». 

El centro cuenta con un 
equipo profesional formado 
por 10 técnicos y ofrece dife-
rentes servicios, como aten-
ción psicológica individual y 
grupal; asesoramiento jurí-
dico y técnico; actividades so-
bre masculinidades igualita-

rias; formaciones en masculi-
nidad y género; recursos y he-
rramientas para la ciudadanía 
y los profesionales; y dinami-
zación de actividades con en-
tidades y agentes.  

Estos servicios que ofrece El 
Plural son gratuitos y van di-
rigidos a personas que viven, 
trabajan o estudian en Bar-
celona, estén o no empadro-
nados en la ciudad, así como 
a entidades y agentes sociales 
de la ciudad. El centro cuenta 
con un presupuesto anual de 
456.000 euros. 

Pérez explicó que, de cara a 
este año 2022, el centro ha 
programado 240 actividades, 
talleres y formaciones propias 
dirigidas a la ciudadanía, ade-
más del resto de proyectos 
promovidos por entidades es-
pecializadas en este ámbito en 
otros organismos del Ajunta-
ment. Las actividades del cen-
tro se dividen en tres ejes: la 
formación a la ciudadanía en 

general, el trabajo enfocado 
a la infancia y a la adolescen-
cia y el trabajo con las enti-
dades de la ciudad. 

En cuanto a la formación di-
rigida a la ciudadanía, el cen-
tro ofrece formación específi-
ca con cursos presenciales y 
ahora también con aulas vir-
tuales. En estos cursos, se tra-
tan «las bases teóricas necesa-
rias sobre qué es la mascu-
linidad y también la parte 
práctica: promover una refle-
xión sobre cómo se relacionan 
los hombres, el impacto que 
tienen estas relaciones en su 
vida y en su entorno, cómo es-
timular valores equitativos en 
ámbitos como los cuidados o 
la gestión de las emociones». 

El Plural organiza también 
una jornada de reflexión y 
sensibilización sobre la mas-
culinidad. En octubre del año 
pasado se celebró la primera 
edición con motivo de la aper-
tura del centro y a ella asis-
tieron más de 500 personas. 
Este año, la jornada será sobre 
«sexualidad y cómo afectan 
los roles de género a las rela-
ciones sexoafectivas, en un 
momento en el que se ha he-
cho tanta reflexión sobre el 
consentimiento y sobre la se-
xualidad de las mujeres», 
apuntó Pérez. 

Sobre el trabajo en la infan-
cia y la adolescencia, la te-
niente de alcaldía detalló que 
ofrecerán materiales didácti-
cos a los profesionales del ám-
bito de la crianza, del depor-
te de base y del trabajo con 
jóvenes para tratar «la mane-
ra en la que los niños y las ni-
ñas aprenden cómo tienen 
que ser, qué se espera de ellos 
y cuál es su rol, algo que es de-
masiado rígido y queremos 
trabajarlo desde el inicio».  

También inician «proyectos 
nuevos en el ámbito de las re-
laciones sexoafectivas, muy 
centrados en los adolescen-
tes». De hecho, existe un con-
sultorio dirigido a las preo-
cupaciones que puedan tener 
los adolescentes en este ámbi-
to, «un espacio de confianza 
donde poder llevar todas las 
dudas que a veces generan ta-
búes y que son difíciles de 
abordar en estas edades». 

Por otra parte, se impartirán 
122 sesiones de talleres, diálo-
gos y charlas de entidades que 
presentaron sus propuestas, a 
las que se destinó una partida 
de 30.000 euros. �

Hombres de 40 a 50 años, 
el grupo más inscrito al 
centro de masculinidades
La teniente de alcaldía de Feminismos 
apunta que aún «es pronto» para valorar 
los datos, pero que «sorprenden»

EL APUNTE 

«Nos sentimos 
interpelados» 

Santiago Fenmann, asis-
tente a una de las forma-
ciones del centro, señala 
que «muchos hombres 
nos sentimos interpela-
dos por nuestras amigas 
sobre nuestros roles en 
espacios de socialización 
y no había lugares para 
tratar este tema».

BARCELONA

«El centro va dirigido a 
los hombres que se 
preguntan qué pueden 
hacer para aportar su 
granito de arena» 

«Queremos avanzar 
hacia una sociedad y 
una ciudad más 
feminista y libre de 
machismo y violencias» 

LAURA PÉREZ 
Teniente de alcaldía de Feminismos
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Barcelona accepta que les escoles bressol
públiques mantinguin l'inici de curs el 12 de
setembre
Aquesta diferència amb la resta d'etapes s'explica perquè el primer cicle d'educació infantil
(l'etapa dels 0 a 3 anys) no entra dins de l'ordre del calendari del departament d'Educació, que
només afecta els cursos a partir de P3. Així, els municipis tenen marge per fer el calendari que
vulguin per a les llars d'infants. A Barcelona, però, no hi havia gaire diferència fins ara perquè el
conveni laboral de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) recull que les llars
d'infants comencen el curs al mateix temps que primària. És per això que, si finalment l'acord tira
endavant, caldrà modificar aquesta normativa. Amb tot, però, el departament d'Educació encara
no ha publicat l'ordre oficial que decreta que el curs començarà el 5 de setembre. Precisament,
al consistori barceloní estaven esperant aquest document per després adaptar la nova normativa
a les escoles bressol. Finalment, però, han accedit a les peticions dels sindicats i el curs que ve
les llars d'infants públiques, que escolaritzen uns 8.600 infants, començaran el dia 12 de
setembre i acabaran el 15 de juliol.

Les treballadores de les llars d'infants han aplaudit la decisió de l'Ajuntament. D'una banda,
perquè dona "certeses" a les famílies, només 24 hores abans que obri la preinscripció –
comença el dijous dia 5–: "Aquests dies venien famílies a preguntar quin seria l'horari i les
educadores no sabien què dir", explica Raquel Pérez, responsable d'educació de CCOO a
l'Ajuntament de Barcelona. D'altra banda, perquè els permet "guanyar temps per negociar en
condicions i amb temps" les condicions laborals de les educadores. Segons fonts municipals, la
moratòria permetrà que durant el curs que ve s'obrin les converses que calgui, amb els sindicats
i les entitats, per "construir un nou calendari que s'ajusti a totes les sensibilitats". "Ningú dubta
de les bondats d'avançar el curs, però cal fer-ho amb consens", argumenten des de l'Ajuntament.

Reclamaran acabar el curs sense nens

En aquest procés de negociació, els sindicats de les bressol reclamaran que els canvis que es
facin serveixin per "poder preparar millor el curs i acabar-lo sense infants", una reivindicació que
fa molt de temps que s'arrossega. Ara les llars d'infants acaben el curs el 15 de juliol, així que
tenen poc marge de temps per fer entrevistes amb les famílies. En la negociació caldrà concretar
també com es reparteixen els tres dies de festa anuals que tenen per conveni (dos per recuperar
els dies festius durant el curs i un dia per compensar que no tenen la flexibilitat horària que
tenen la resta de treballadors de l'Ajuntament). Fins ara s'acumulaven tots tres a principis de
setembre per no interferir en el funcionament habitual del curs, però quan l'Ajuntament avanci
finalment l'inici de curs a les bressol potser hi ha canvis i es podrien col·locar a final de curs per
acabar abans i fer-ho sense alumnes a les aules.

Ajornar un curs l'avançament del curs escolar a Barcelona contrasta amb el que ha passat a
escala catalana. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va anunciar que el curs que
ve començaria una setmana abans sense consultar-ho amb la comunitat educativa, que es va
revoltar pel "menyspreu" del conseller. El Consell Escolar de Catalunya, l'òrgan de debat, va
demanar al Govern que ajornés un curs aquests canvis per buscar un nou calendari de més
consens, però el Govern ho ha descartat i segueix defensant que el canvi "no pot esperar"

https://www.ara.cat/societat/educacio/barcelona-accepta-escoles-bressol-publiques-mantinguin-l-inici-curs-12-setembre_1_4359161.html


perquè és una bona mesura per als alumnes (en l'àmbit pedagògic), per a les famílies
(conciliació) i per a la societat (més equitat). Tot plegat va generar una polèmica enorme que els
sindicats van considerar "la gota que va fer vessar el got" i van convertir en el detonant de les
cinc jornades de vaga durant el mes de març, malgrat que hi van acabar afegint altres
reivindicacions.



Mitjà: regio7.cat

Publicat: 04/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 219.154
Lectores

Valor: 271€

URL: https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2022...

Els sindicats sospesen una aturada
indefinida si Cambray no es mou - Regió7
Els sindicats educatius anunciaran aquesta mateixa setmana noves jornades de vaga i no
descarten l’aturada indefinida si el departament no es mou. En declaracions a TV3, Xavier
Massó, del sindicat Professors de Secundària aspepc·sps, va explicar que una vaga indefinida a
partir del 13 de juny és una hipòtesi de treball que s’està considerant, però va afegir que «no hi
ha res definitiu».

«Esperem que no faci falta», va afegir. Fonts sindicals van explicar a l’ACN que dijous o
divendres s’anunciaran els nous dies de vaga, però d’entrada no es plantejarà aquesta aturada
indefinida. Ara bé, no es descartarà la mesura si no es veuen avenços per part d’Educació.

Massó va explicar que entre tots els sindicats estan parlant i pensant quines són les
mobilitzacions «més efectives» que poden portar a terme, i una de les quals és la vaga
indefinida, «però encara no està decidit». El portaveu dels professors de secundària va
recriminar «l’immobilisme constant» del conseller d’Educació i la seva manca de «tarannà
negociador».

Per la seva banda, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors
Collell, va replicar que el Govern no pot acceptar que sigui «un problema personal» i que només
es pugui solucionar el conflicte amb la dimissió de Josep Gonzàlez-Cambray. «De la mateixa
manera que jo legitimo els sindicats, també cal que l’altra part entengui que hi ha un govern
elegit democràticament», va argumentar Collell també a TV3, on va remarcar que les polítiques
educatives que desplega el departament són «compartides» pel conjunt de l’executiu.

També va denunciar que només el departament s’ha mogut i ha fet diverses propostes
d’acostament. «L’altra part també s’ha de moure i aquest moviment no s’està produint», va
insistir, alhora que va criticar que els sindicats no es presentin a les reunions de la mesa
sectorial.

Collell va recordar que després de la pandèmia hi ha molts col·lectius que necessiten recursos
del Govern, i va avisar que els sindicats no poden pretendre que tot sigui «de cop i al mateix
temps». És per això que es va plantejar una proposta calendaritzada de millores fins a final de
legislatura, que, segons va dir, no ha obtingut resposta.

https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2022/05/04/els-sindicats-sospesen-aturada-indefinida-65690178.html
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Els sindicats educatius anunciaran noves
jornades de vaga i no descarten l'aturada
indefinida - Setmanari l'Ebre
Els sindicats educatius anunciaran esta mateixa setmana noves jornades de vaga i no descarten
l’aturada indefinida si el departament no es mou.

En declaracions a TV3, Xavier Massó, del sindicat Professors de Secundària aspepc·sps, ha
explicat que una vaga indefinida a partir del 13 de juny és una hipòtesi de treball que s’està
contemplant, però ha afegit que “no hi ha res definitiu”. “Esperem que no faça falta”, ha
afegit.

Fonts sindicals han explicat a l’ACN que dijous o divendres s’anunciaran els nous dies de vaga,
però d’entrada no es plantejarà esta aturada indefinida. Ara bé, no es descartarà la mesura si no
es veuen avenços per part d’Educació.

Massó ha explicat que entre tots els sindicats estan parlant i pensant quines són les
mobilitzacions “més efectives” que poden portar a terme, i una d’elles és la vaga indefinida,
“però encara no està decidit”. El portaveu dels professors de secundària ha recriminat
“l’immobilisme constant” del conseller d’Educació i la seua manca de “tarannà negociador”.

Per la seua part, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors
Collell, ha replicat que el Govern no pot acceptar que siga “un problema personal” i que
només es puga solucionar el conflicte amb la dimissió de Josep Gonzàlez–Cambray. “De la
mateixa manera que jo legitimo els sindicats, també cal que l’altra part entenga que hi ha
un govern elegit democràticament”, ha argumentat Collell també a TV3, on ha remarcat que
les polítiques educatives que desplega el departament són “compartides” pel conjunt de
l’executiu.

També ha denunciat que només el departament s’ha mogut i ha fet diverses propostes
d’acostament. “L’altra part també s’ha de moure i aquest moviment no s’està produint”, ha
insistit, alhora que ha criticat que els sindicats no es presenten a les reunions de la mesa
sectorial.

Collell ha recordat que després de la pandèmia hi ha molts col·lectius que necessiten recursos
del Govern, i ha avisat que els sindicats no poden pretendre que tot siga “de cop i al mateix
temps“. És per això que es va plantejar una proposta programada de millores fins a final de
legislatura que, segons ha dit, no ha obtingut resposta.

https://setmanarilebre.cat/els-sindicats-educatius-anunciaran-noves-jornades-de-vaga-i-no-descarten-laturada-indefinida/
https://govern.cat/gov/consell-executiu/122/conseller-deducacio
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División sindical en la movilización
educativa del 14 de mayo
La movilización del próximo 14 de mayo en Barcelona ha roto la unidad sindical que se estaba
manteniendo desde marzo en el marco de una huelga contra el conseller de Educación, Josep
Gonzàlez-Cambray. Los sindicatos UGT, CCOO y Usoc se desmarcan de una manifestación
cuyo lema es La comunidad educativa dice basta. Por una educación pública y de calidad. Y lo
hacen porque se trata de una protesta que sólo representa las reivindicaciones de la pública,
mientras que no apoya la retirada de los conciertos educativos.

Precisamente ese fue uno de los puntos que ha desunido a la parte social. Según ha podido
saber Crónica Global, algunos rechazaron llegar a un acuerdo para retirarlo del manifiesto. En
este sentido, portavoces sindicales lamentan que se ataque al sector de la concertada para
defender a la pública. "Defendemos la educación pública, pero también a los trabajadores de la
escuela concertada".
  

Reversión de los recortes y dimisión de Cambray

La Affac --Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña-- es uno de los
impulsores de la movilización, junto a Ustec, Intersindical, Profesores de Secundaria, CGT y
el Sindicato de Estudiantes. De los últimos, su portavoz Borja Latorre asegura que siguen en
la misma línea reivindicativa, exigiendo "la reversión de los recortes en educación y la dimisión”
de Cambray. 

Clase de secundaria en Lleida sin profesores / EFE

Desde Profesores de Secundaria se suman a la manifestación para "apoyar a la sociedad
civil". Su portavoz, Xavier Massó, reconoce en declaraciones a este medio que "no coincide
con todos los planteamientos" de la Affac, pero sí ve relevante y "necesario" que se unan
para expresar “el descontento ante las políticas educativas nefastas del Govern". 

Y es que las medidas impulsadas desde el Departamento de Educación influyen “directamente
en la formación de los alumnos”, asegura. Por ejemplo, el nuevo currículum será “un desastre
asegurado”. 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/division-sindical-en-movilizacion-sector-educativo-14-mayo_657233_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/josep-gonzalez-cambray
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/sindicato-intersindical-registra-huelga-concertada-23-marzo-contra-25-castellano_612849_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/independentismo-rompe-ampas-politicos-presos_152708_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cambray-advierte-maestros-los-boicots-no-me-pararan_653342_102.html
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Los sindicatos anunciarán esta semana
nuevas jornadas de huelga y no descartan
el paro indefinido si Cambray no se mueve
Los sindicatos educativos anunciarán esta misma semana nuevas jornadas de huelga y no
descartan el paro indefinido si Educació no se mueve. En declaraciones a TV3, Xavier Massó,
del sindicato Professors de Secundària aspepc·sps, ha explicado este martes que una huelga
indefinida a partir del 13 de junio es una hipótesis de trabajo que se está contemplando,
pero ha añadido que “no hay nada definitivo”. “Esperemos que no haga falta”, ha añadido. 

Fuentes sindicales han explicado que el jueves o el viernes se anunciarán los nuevos días
de huelga, pero de entrada no se planteará este paro indefinido. Ahora bien, no se descartará la
medida si no se ven avances por parte de Educació.

Massó ha explicado que entre todos los sindicatos están hablando y pensando en cuales son
las movilizaciones “más efectivas” que pueden llevar a cabo, y una de ellas es la huelga
indefinida, “pero todavía no está decidido”. El portavoz de los profesores de Secundaria ha
recriminado “el inmovilismo constante” del conseller de Educació y su falta de “talante
negociador”.

Por su parte, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha
replicado que el Govern no puede aceptar que sea un "problema personal” y que solo se
pueda solucionar el conflicto con la dimisión de Josep Gonzàlez-Cambray. 

El portavoz de los profesores de Secundaria ha recriminado “el inmovilismo
constante” del conseller de Educació y su falta de “talante negociador”

“De la misma manera que yo legitimo a los sindicatos, también hace falta que la otra parte
entienda que hay un gobierno elegido democráticamente”, ha argumentado Collell también a
TV3, donde ha remarcado que las políticas educativas que despliega el departament son
“compartidas” por el conjunto del ejecutivo catalán.

También ha denunciado que solo el departament se ha movido y ha hecho diversas propuestas
de acercamiento. “La otra parte también se ha de mover y este movimiento no se está
produciendo”, ha insistido, a la vez que ha criticado que los sindicatos no se presentan a las
reuniones de la mesa sectorial.

Collell ha recordado que después de la pandemia hay muchos colectivos que necesitan
recursos del Govern, y ha avisado que los sindicatos no pueden pretender que todo sea “de
golpe y al mismo tiempo”. Es por eso que se planteó una propuesta calendarizada de mejoras
hasta el final de la legislatura que, según ha dicho, no ha obtenido respuesta.

https://www.20minutos.es/noticia/4994329/0/los-sindicatos-anunciaran-esta-semana-nuevas-jornadas-de-huelga-y-no-descartan-el-paro-indefinido-si-cambray-no-se-mueve/
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Avancem cap a la gratuïtat de tota
l'escolarització
Que l'educació és un pilar de qualsevol societat moderna és una obvietat que no caldria anar
recordant. Per això mateix a partir del curs vinent (2022-2023) la Generalitat de Catalunya, a
través del Departament d'Educació, ha decidit implementar la gratuïtat a Infantil 2 (I2) a les
escoles bressol públiques. Això vol dir que assumirà l'aportació que fins ara feien les famílies
per les despeses d'escolarització en aquesta etapa educativa primerenca. Així mateix la voluntat
del Govern català és anar ampliant la gratuïtat a les llars d'infants públiques, la majoria de les
quals són municipals, de manera progressiva a fi que d'aquí a uns anys tota l'escolarització dels
0 als 18 anys sigui sufragada amb fons públics.

Alguns poden pensar que no caldria, que l'educació dels 0 als 3 anys no és obligatòria i que es
podrien invertir aquests recursos en altres necessitats. Però escolaritzar els nens tan petits és
una oportunitat no només per als infants que avancen en el seu creixement i desenvolupament,
sinó també per a les famílies, perquè els facilita la conciliació, i per a la societat en general,
perquè reforça la igualtat d'oportunitats. Per tant, hi guanyem tots.

Amb aquesta voluntat de garantir l'equitat i beneficiar les famílies, l'Ajuntament de Valls també
ha establert la gratuïtat de l'hora d'acollida a les escoles bressol municipals –Tabalets i Xiquets i
Xiquetes–, un avantatge que s'ha començat a aplicar aquest últim trimestre de curs i que tindrà
continuïtat el curs vinent. Els nens i nenes, en aquesta etapa de la vida experimenten,
descobreixen entorns nous, interactuen, potser per primera vegada, amb altres infants. Miren,
observen tot allò que els envolta, toquen, juguen, es diverteixen, s'emocionen..., en uns espais
que esdevenen educadors i que els permeten conèixer-se, expressar-se i comunicar-se. Són els
protagonistes i els creadors dels seus processos d'aprenentatge. Cada nen necessita el seu
ritme i cal respectar-ho des de ben petitets. Com deia la pedagoga Marta Mata, «una educació
de qualitat és la que dona a cada infant allò que necessita. L'educació ha de tenir qualitat
perquè, si no, no respecta el dret de l'infant a ser tal com és».

Aquests processos educatius en els primers anys de vida dels infants es basteixen entre tots i
totes: infants, educadores i famílies, un trinomi que conviu perfectament per garantir la
maduració dels xiquets i xiquetes. Les famílies, doncs, formen part d'una escola viva, participen
en els projectes pedagògics, s'hi involucren i creen comunitat durant l'estada del seu fill o filla a
l'escola.

La gratuïtat d'Infantil 2 permetrà que moltes més famílies puguin beneficiar-se d'aquesta
convivència tan necessària dels seus fills i filles amb altres nens i nenes.

https://www.diarimes.com/noticies/opinio/2022/05/04/avancem_cap_gratuitat_tota_escolaritzacio_121783_3064.html
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Elfocoestáenla formaciónque
lideraCarlesPuigdemont. Si bien
firmaron inicialmente el acuerdo
e incluso se hicieron la corres-
pondientefotoenelParlament,se
desdijeronalaspocashorascomo
consecuencia de las críticas que
llovierondedirigentes afines, en-
tidades independentistas y orga-
nizaciones lingüísticas comoPla-
taformaper laLlengua.
Trascomprobarel rechazoque

generaba el pacto entre sus sim-
patizantes, Junts justificó su
marcha atrás por la necesidad de
encontrar un “imprescindible
consensomayoritario con las en-
tidades y la comunidad educati-
va”.Desdeentonces, sehanenca-
denado lasdemorasdeldebate.
Juntsdiceestar trabajandocon

las entidades para “ampliar el

acuerdo”, ultima enmiendas a la
reformainicialmentepactadayfi-
jatrescondicionesque,enlaprác-
tica, ya se asumen en el acuerdo:
que el catalán sea lengua vehicu-
lar en la escuela, que se “proteja a
los docentes” y que “se garantice
la inmersión lingüística”.
El tiempo apremia porque el

Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya(TSJC)puedepronun-
ciarse en cualquier momento so-
bre las medidas que el Govern
le comunicó –al día siguiente
derubricarseelpacto–paracum-
plir con la sentencia del 25% de
castellano en las aulas, entre las
que figuraba esta reforma. Sin el
amplio consenso que representa,
el TSJC se arma de razones para
exigir que se cumpla su fallo sin
dilación.c

El consenso sobre el catalán
embarranca en el Parlament
Junts paraliza por tercera vez el debate de la ley de política lingüística

DiputadosdeJunts,ERC,CUPycomunesenlaJuntadePortavoces
MARTASIERRA / ACN

LUIS B. GARCÍA
Barcelona

A la tercera tampoco fue la venci-
da. La Junta de Portavoces del
Parlament decidió de nuevo ayer
no incluir en el orden del día del
próximoplenodelaCámaracata-
lana el debate y la votación de la
reforma de la ley de Política Lin-
güística, una propuesta que pre-
tende acabar con la controversia
que suscitan las cuotas lingüísti-
cas en las escuelas catalanas fija-
das por las sentencias judiciales y
que fue acordada por un amplio
consenso: ERC, Junts, PSC y En
ComúPodem.
Se trata de la tercera prórroga

concedida a petición de Junts, lo
que acrecienta las dudas sobre si
el consenso alcanzado el pasado
24 de marzo, calificado entonces
de “histórico”, saldrá finalmente
adelante.Dehecho,hayquienau-
gura que Junts no semoveráhas-
taquesedirimaquiéncomandará
el partido en el Congreso fijado
para el próximo 4 de junio, y que
en función de quién asuma las
riendas, se desmarcarán del todo
delpactoylasotrastresformacio-
nesdeberándecidirentoncessi lo
salvansin losposconvergentes.
Apesardeque se tramitópor la

vía de urgencia, la reforma legis-
lativa saltódel plenode finales de
marzo, del de finales de abril y
ahora del de la semanaque viene.
Y PSC, ERC y los comunes han
ido aceptando las peticiones de
Junts, hasta ayer, queempezaron
adarsíntomasdequelapaciencia
seestáagotando.
Como impulsor del acuerdo, el

PSC prioriza el hecho de preser-

varel consensoalcanzado inicial-
mente, tal y como se firmó, por-
que incluso superaría el que
alumbró la inmersión lingüística
de 1983. Por contra, recuerdan a
lospartidosindependentistasque
“la alternativa esdejarque los tri-
bunalesdecidan”.
ERC accedió ayer por lamaña-

na a la tercera demora solicitada
porsussociosdeGobiernoconun
“sonoro silencio”, según una
fuente parlamentaria, pero por la
tardemostró su irritación: “Cada
día quepasa esundíamásdevul-
nerabilidad.¿Hastacuándoharán
esperar a la escuela catalana?”, se
quejaba ladiputadaRaquelSans.
Y los comunes apuntaron a los

“líos internos” de Junts y a la in-
definición del partido como con-
secuenciadelprocesocongresual
enqueestá inmerso. “Nohaynin-
gunajustificaciónmásalláquelos
enredosdeJxCat”,denuncióJés-
sicaAlbiach.

ERC y comunes afean
las dudas al partido de
Puigdemont: “¿Hasta
cuándo harán esperar
a la escuela catalana?”
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El Govern no pot identificar tots els que han treballat als currículums
educatius

La ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, intervé en una sessió de control al Govern al Senat, el 26 d'abril del 2022, a Madrid - @ep

El Govern assegura que "no és possible identificar totes les persones que han participat en el desenvolupament del currículum educatiu" atesa la
"complexitat" del procés d'elaboració.

En una resposta escrita al PP, que preguntava sobre els participants a la redacció dels Reials Decrets d'ensenyaments mínims d'Infantil, Primària,
Secundària i Batxillerat, el Govern recorda que el Ministeri d'Educació i FP ha rebut aportacions, comentaris, anàlisi , judicis i opinions d´un gran
nombre de persones i institucions".

"Els textos s'han construït amb les aportacions de les administracions educatives i els que hi treballen, professorat, centres, representants
sindicals, empresarials, col·lectius d'estudiants i de pares i mares, inspecció educativa i direcció dels centres, a més de la participació ciutadana
en els fòrums, xarxes socials i consultes públiques prèvies a la seva publicació", explica el Govern, tot recalcant que l'autor últim de la redacció
dels Reials Decrets no és cap altre que el Ministeri.

Per aquesta raó, l'Executiu indica que "no és possible identificar totes les persones que han participat en el desenvolupament del currículum", ja
que la naturalesa de les seves aportacions va des de "comentaris puntuals" que han volgut fer arribar al Ministeri per valorar-los, sovint de
manera espontània, a “propostes més elaborades”.

En qualsevol cas, el Govern sí que informa de l'existència d'un grup d'experts que, per "la seva trajectòria, mèrit i capacitat demostrada", han
assessorat el Ministeri sobre el model curricular, com va destacar el març passat la llavors ministra d'Educació i FP a l'acte en què es van avançar
les línies mestres del nou currículum.

Aquest grup d´experts està format per: César Coll Salvador; Elena Martín Ortega; Francisco Luna Arcos; Javier Valle López; Antonio Bolívar
Botía; José Moya Otero; i Miguel Soler Gràcia. Tots ells són experts universitaris i diversos han ostentat càrrecs a l'administració pública, com
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Moya Otero, que va ser director del gabinet de Carolina Darias.

  
     



Mitjà: diarieducacio.cat

Publicat: 03/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 27.837 Lectores

Valor: 34€

URL: https://diarieducacio.cat/rosasensat/2022/05/03/compete...

Competències? Continguts? Pensament
crític! - Blog de Rosa Sensat

Gettyimages

Un tema important, però que no genera gaire debat, ni se li dedica prou atenció. L’autora explica
que l’alumnat negre, sobretot el femení, no es va poder sentir en pla d’igualtat amb els blancs fins
que hi va haver un nombre significatiu de professores i professors no blancs.

A casa nostra podríem pensar amb l’alumnat gitano i l’estranger. Quan podran trobar a les aules un
nombre significatiu de mestres, professores, catedràtiques que formin part dels grups de població
minoritaris?

Professorat no blanc ajudaria a disminuir les segregacions, a augmentar les relacions en pla
d’igualtat i faria palpable a tota la comunitat escolar la presència de les diferències, que no han
d’esdevenir desigualtats com està passant avui dia.

Un altre tema més punyent: el fals dilema entre currículum competencial versus continguts
des de 2015. M’hi estendré un xic més. He dit un fals dilema perquè cap coneixement (contingut)
està ben assimilat si no es pot aplicar. I hom no pot ser competent en res que no conegui bé.

Per situar el context en el qual es donen les discussions caldria remarcar, primer, que només una
minoria de centres escolars està ensenyant per competències. Una cosa és escriure la
programació competencial que demana el departament i una altra dur-la a la pràctica. Escriure-la
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no és massa difícil i el document es guardarà en algun calaix de la inspecció. La gran majoria de
mestres i profes continua ensenyant com fa anys.

Segon, no hi ha dades serioses per avaluar l’èxit o fracàs de les diferents metodologies que es
duen a terme en els centres escolars de Catalunya. Tampoc hi ha cap comparativa seriosa des de
l’aplicació de la LOGSE (1996). Les generacions que han estat escolaritzades fins als setze anys,
quan s’ha superat l’època en la qual els estudis superiors estaven destinats només a una minoria,
estan més preparades que les anteriors.

Tercer, l’èxit escolar no és assimilable a èxit per la vida. Tothom que porti anys ensenyant en té
prou exemples amb els seus antics alumnes. L’anomenat èxit escolar va augmentant en la mateixa
proporció que augmenten els nivells de coneixements de la societat. L’exemple de Finlàndia, que
estava de moda, es basa més en els nivells de formació de les famílies que en les metodologies
escolars.

Quart, els pocs centres que estan duent a terme un ensenyament basat en projectes, per treball
globalitzat, treball cooperatiu, aprenentatge servei… (o amb altres noms) aconsegueixen a les
proves PISA o de competències que fa el departament a sisè i quart d’ESO resultats similars o
superiors als dels centres que treballen de manera més tradicional. Fins i tot algun centre que
treballa amb aquestes metodologies al batxillerat assoleix a les PAUS resultats tan bons com la
resta d’instituts. Caldria afegir que en centres que he trepitjat i entrar a aules i passadissos,
l’ambient que s’hi respira és relaxat; les relacions entre professorat i alumnat són bones, la
conflictivitat és menor.

Cinquè, no m’agraden gens les proves PISA o del Departament: qüestionaris iguals a tot
l’alumnat no ajuden a valorar els processos que fa cadascun o cadascuna dels nois o noies. A
més, aquesta mena de proves no avaluen l’assoliment de capacitats com són treballar en equip,
relacionar-se bé, ser solidari i no competitiu, ser capaç de resoldre els inevitables conflictes que es
donen arreu, saber parlar en públic… aspectes bàsics per tenir èxit en la vida.

Sisè, el professorat, com la majoria de persones, tenim tendència a repetir allò que coneixem,
que hem experimentat. La majoria hem estat escolaritzats amb uns mètodes determinats i tenim
tendència a repetir-los. A les famílies també els agrada més allò que coneixen de la seva
experiència escolar.

 

«Unir el coneixement adquirit a partir dels fets i les dades bàsiques amb les aptituds socials és un enfocament pragmàtic de
l’aprenentatge. Si utilitzem d’una manera eficaç el coneixement dins i fora de l’aula, desenvolupem una relació orgànica amb el
pensament crític i aprofitem els recursos que el pensament crític aporta a tots els àmbits de la  nostra vida.»

bell hooks

 

Es tracten els problemes reals a les aules? Fa la impressió que s’ha parlat poc de la guerra a
Ucraïna. És bàsic parlar-ne, de la guerra i d’altres fets que afecten directament o indirecta
l’alumnat, canvi climàtic, memòria històrica, desnonaments, crisi econòmica, classes socials,
ètnies, sexe… Fer-ho és competencial o de continguts? Què en diuen els currículums? Fer-ho
és promoure el pensament crític de l’alumnat. I dona eines per fer front a les ideologies
esotèriques, al terraplanisme, a les creences conspiranoiques, a posar en qüestió les informacions
que rebem… i ho fem tot posant a prova el nostre propi pensament perquè, com a tothom, als
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docents ens influeix la nostra identitat, la nostra ideologia, les nostres actituds davant la vida, la
nostra classe social.

La conclusió que en trec és que les metodologies no són determinants per als aprenentatges.
El fals dilema que he assenyalat al començament pot emmascarar problemes més greus:
segregacions, manca de recursos… Cal ser conscients que és determinant la classe social de
l’alumnat, que no és senzill compensar-la. Són determinants els recursos que es tenen. És
important augmentar el nombre de professorat, és important reivindicar la baixada de ràtios per
tenir menys alumnat al grup classe o per fer codocència, és necessari aconseguir menys horari
lectiu per poder augmentar les hores de coordinació del claustre i dels equips docents, i la
dedicació a tasques tutorials o d’orientació a l’alumnat. Cal anar eliminant els privilegis de les
concertades. És determinant invertir les polítiques actuals que augmenten l’exclusió i les
segregacions escolars, fins i tot dins dels centres. Tot el sistema d’ensenyament n’està afectat,
primària, secundària, infantil, adults…

Cal canviar l’organització del centre i de les aules. Intentar que l’alumnat estableixi un
vincle personal amb el centre escolar, amb el seu professorat, així se sentirà inclòs i el
seu procés d’aprenentatge millorarà

Hauríem de donar a l’escola la importància que té i alhora recordar que els aprenentatges més
importants per a la vida els aprenem fora de l’àmbit escolar. L’ensenyament és una part petita
de l’educació. Aprenem i ens eduquem al llarg de tota la vida i en tots els àmbits. Aprenem
interactuant amb l’entorn a tots els  nivells. Si cada persona és diferent, caldrà tenir-ho en compte,
caldrà personalitzar els aprenentatges si volem assolir un mínim d’èxit. Cal transformar
l’ensenyament per ajudar l’alumnat a què transformi i millori la societat que li ha tocat viure. No n’hi
ha prou en canviar les metodologies, cal canviar també l’organització del centre i de les aules.
Cal intentar que l’alumnat estableixi un vincle personal amb el centre escolar, amb el seu
professorat, així se sentirà inclòs i el seu procés d’aprenentatge millorarà.

I l’administració també té deures pendents: per a què serveix la inspecció? Ajuda a mestres i
professorat a no sentir-se sols davant totes les situacions que han  d’afrontar al llarg dels dies i dels
cursos? La meva percepció és que no es valora el que fan els docents: que cadascú i
cadascuna ha d’espavilar-se. És difícil sentir-se membre d’un equip quan els responsables de
l’ensenyament del país no ho tenen en compte.

 (1) bell hooks (2010, 2022) Ensenyar pensament crític. Raig Verd Editorial. Barcelona
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Mals temps per a la lírica
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“Mals temps per a la lírica”, es diu. Sobretot, quan s’està produint un fort ressorgiment i auge del feixisme en tota Europa i Llatinoamèrica, quan la
socialdemocràcia es tenyeix de social-liberalisme i advoca per gestionar el capitalisme “de rostre humà” (com si fos possible una “rampinya humana”), quan
el centre i la dreta política assumeixen els postulats de la ultradreta i competeixen amb el feixisme en els seus proclames.

La utopia, aquest horitzó que ens serveix per avançar, com deia el poeta uruguaià Eduardo Galeano, sembla estar en franc declivi en una societat
capitalista i neoliberal. Assentada sobre el saqueig del bé comú i l’extractivisme depredador dels recursos col·lectius. On el consumisme i l’individualisme
han envaït actualment les esferes públiques i privades de la vida i el pensament col·lectiu.

Els temps de les teories crítiques, de les pedagogies de l’emancipació, de les filosofies de l’alliberament, han donat pas a temps foscos presidits per la
ideologia neoliberal, assentada sobre la pedagogia de l’egoisme i la ideologia del mèrit personal, que encoratja l’individualisme competitiu i culpabilitza la
pròpia víctima de la seva situació.

Les pedagogies de l’alliberament, de Paulo Freire, estan sent perseguides, en el bressol on van sorgir, al Brasil, pel règim ultradretà i feixista del president
Jair Bolsonaro, però també a Espanya a les regions on la ultradreta ha arribat a les institucions públiques. S’obliden les propostes pedagògiques de Freinet,
Rosa Sensat, Makarenko, Dewey o Kilpatrick, mentre les reformes educatives es discuteixen amb Microsoft, Telefónica, IBM, Google o Facebook, les grans
multinacionals de la tecnologia i les xarxes de comunicació. Les aportacions dels moviments col·lectius de renovació pedagògica i les demandes de les
marees verdes són ignorades, mentre proliferen els reality show i TEDx mediàtics de “professors estrella”, com si la professió docent fos una tasca
individualista i un espectacle, a càrrec de “venedors emocionals”. Es difon l’última moda educativa (amb noms en anglès, que són més cool i “venen més”)
com si fos la revolució educativa definitiva, sigui ludificació, flipped classroom o mindfulness…

Els organismes econòmics internacionals (FMI, BM, OCDE…), d’orientació neoliberal, estableixen les directrius dels sistemes educatius, classificant els
països en rànquings (PISA, TALIS…), segons la seva adaptació als sistemes d’avaluacions estandarditzades que dissenyen els seus experts i expertes.
Els grans bancs i fons voltor d’inversió irrompen amb programes educatius dirigits al professorat i alumnat per formar-los en emprenedoria i inversió
financera. Els exèrcits signen acords amb els Ministeris d’Educació per implantar en els sistemes educatius formació “patriòtica” i en valors militars. La
jerarquia catòlica segueix aferrada a la classe de dogma religiós en els centres educatius i en les facultats de formació del professorat…

Educació com a pràctica moral i política

La pregunta és, per tant: ¿Com plantegem alternatives que apostin per polítiques educatives per una era postcapitalista i ofereixin a les noves generacions
una altra manera de pensar i actuar personalment i socialment que no estigui colonitzada pel pensament neoliberal únic del capitalisme?

Com plantegen els experts Henry Giroux i Peter McLaren, l’educació crítica entén que tot procés educatiu és una forma d’intervenció política en el món i pot
ser capaç de crear les possibilitats per a la transformació social o de mantenir l’statu quo. Abans de veure l’ensenyament com una pràctica tècnica,
l’educació ha de ser considerada una pràctica moral i política sota la premissa que l’aprenentatge no se centra únicament en el processament del
coneixement rebut, sinó en la seva transformació com a part d’una lluita més àmplia pels drets socials, la solidaritat i un món més just i millor. No podem
permetre que l’educació de les joves generacions estigui al marge de l’anàlisi i transformació del model econòmic i polític imperant. Això seria una manera
d’imbuir-los en la creença que no és possible un altre món, que no és possible una veritable democràcia social, responsable i participativa.

¿Com plantegem alternatives que ofereixin a les noves generacions una manera de pensar i actuar personalment i socialment que no estigui
colonitzada pel pensament neoliberal únic del capitalisme?

Per això el desafiament fonamental per al professorat i les comunitats educatives, dins de l’actual època de neoliberalisme, és facilitar als estudiants les
condicions i dotar-los de les habilitats i el coneixement imprescindible per reconèixer les formes antidemocràtiques de poder, la forma repressiva en què els
interessos ideològics envaeixen no sols les escoles sinó també la cultura popular dels mitjans de comunicació social (televisió, ràdio, videojocs, xarxes
socials, música…), inquirir sobre les raons profundes de les injustícies i barallar contra les sistemàtiques desigualtats econòmiques, de classe, d’ètnia i de
gènere i poder així connectar el treball escolar amb els assumptes de la vida social i política real de la nostra societat i del seu propi entorn. Perquè
l’educació és inseparable de la vida, del model social i polític que volem construir i defensar.

És necessari que els educadors i educadores crítics passem d’una pedagogia crítica a una praxi crítica. Per això necessitem involucrar-nos “fins a tacar-nos
les mans”, prendre partit, sentir-nos implicats, comprometre’ns amb el sofriment dels qui ens envolten i posar en pràctica una pedagogia més oberta i més
compromesa que connecti les aules de classe als desafiaments enfrontats pels moviments socials als carrers a fi de repensar l’ordre social actual del qual
indubtablement formem part, com expliquen pedagogs com Henry Giroux o Peter McLaren. Hem d’assumir la responsabilitat d’aconseguir que tota la
ciutadania estigui políticament alfabetitzada des d’una perspectiva crítica i compromesa amb la justícia social.

Cap a un horitzó educatiu anticapitalista i postneoliberal

Un sistema educatiu per a una societat amb un horitzó post-capitalista, post-colonial o post-imperialista i post-patriarcal exigeix un model d’educació
coherent amb aquesta societat. No oblidem que els tres factors essencials que estan en la base de la dominació social, política i cultural són: el capitalisme,
el colonialisme i el patriarcat. Per això hem d’avançar simultàniament en models anti o post capitalistes, postcolonials i postpatriarcals, en el sentit que
superin i abandonin definitivament aquestes estructures d’opressió i dominació.

Això suposa subvertir radicalment els “contravalors” en els quals es basa la ideologia neoliberal, que assenti el capitalisme, el colonialisme i el patriarcat, i
posar en el centre de l’educació com a objectiu fonamental, com a finalitat bàsica, el desenvolupament humà radicalment anticapitalista, anticolonialista i
antipatriarcal de les persones i els pobles, la comunitat humana.

Aquest sistema educatiu post-capitalista, post-colonial i post-patriarcal és un projecte de desenvolupament de les persones com a ciutadans i ciutadanes
partícips activament en el projecte polític, econòmic i cultural de la societat en la qual viuen. És un projecte per a la democràcia i la ciutadania. I això suposa
la impossible separació entre educació i pràctica política.

Aquesta educació ha de permetre repensar l’ordre social actual en termes d’alternatives socialistes democràtiques a l’escola i a la societat capitalista i ha
de ser coherent amb el model de societat que pretenem construir, és a dir, que aquesta sigui més justa, equitativa, solidària, ecològica, feminista, inclusiva i
feliç.

És crucial continuar fent passos decidits cap a un model educatiu que contribueixi a la construcció d’una ciutadania sàvia, crítica i conscient, que ajudi a fer
un món més just i millor, sense deixar ningú enrere, així com a l’educació de persones més iguals, més lliures, més crítiques, més ecofeministes i més
creatives.

Lucio Anneo Sèneca, en el segle IV abans de la nostra era, afirmava: “No ens atrevim a fer moltes coses perquè assegurem que són difícils, però són difícils
perquè no ens atrevim a fer-les”. Ens juguem el futur dels nostres fills i filles, i el de la societat en el seu conjunt. Hem d’atrevir-nos a somiar.
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Mataró reclama a la Generalitat que pagui
els més de 2 milions d'euros pendents
corresponents a les escoles bressol
municipals - Ajuntament de Mataró
La universalitat i inversió en l’educació infantil és una de les mesures més importants de les
polítiques educatives per promoure el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats. Tota
l’evidència acadèmica i d’organismes internacionals (Unió Europea, OCDE i UNESCO) avalen
els avantatges i el valor social d’invertir en l’atenció socioeducativa de la petita infància 0-6
anys. Diversos estudis demostren que la inversió en la primera infància obté el retorn més alt,
respecte a altres edats, en benefici a l’Estat i als ciutadans. Així mateix, l’Agenda 2030 incorpora
l’educació infantil com a objectiu específic i defensa la seva universalitat i accessibilitat.

 

Arran d’una Iniciativa Legislativa Popular, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004
de creació de llars d’infants de qualitat. En compliment d’aquesta Llei, el 14 de febrer del 2005,
es va signar el Primer Acord-marc entre la Generalitat de Catalunya, l’FMC i l’ACM, referent al
finançament per a la creació de noves places públiques i per al sosteniment d'aquestes, en els
centres de titularitat de les corporacions locals, on s’establia una aportació de la Generalitat de
5.000 € per plaça creada i de 1.800 € any per al sosteniment de la plaça. Aquest Acord-marc es
va concretar mitjançant convenis específics entre cada Corporació local i el Departament
d’Educació. També, complementàriament, es va impulsar una important línia d’ajuts destinats a
la població desafavorida, fins a un màxim de 1.350 € anuals. Finalitzat el termini del Primer
Acord-marc, el 19 de novembre del 2010, es va signar el Segon Acord-marc, entre la Generalitat
i les Entitats Municipalistes, per garantir el finançament de les places dels ajuntaments amb el
mateix import de 1.800 € any per plaça.

 

Per contra, en els darrers 10 anys, els successius governs de la Generalitat de Catalunya han
desatès l’educació 0-3 anys, malgrat tractar-se d’una competència exclusiva. L’any 2013 el
Govern va disminuir en més d’un 50% les aportacions de la Generalitat pel funcionament
ordinari de les llars d’infants municipals, passant dels 1.800 € pel funcionament de cada plaça
acordats en el seu moment amb els ajuntaments (sistema de terços), fins a l’aportació de menys
de 900 € per plaça i curs anunciats en el seu dia pel Departament d’Educació. L’any 2015, es
van eliminar també els ajuts per l’escolarització dels infants en situacions econòmiques
desafavorides, i el finançament de les escoles bressol va passar a 0€.

 

Entre els cursos 2012-13 i 2018-19, els ajuntaments, que havien estat els grans impulsors de
l’escola bressol pública, d’alta qualitat i assequible, van haver d’assumir la major part del cost
financer - conjuntament amb les Diputacions - que per competència correspon a la Generalitat, a
qui li pertoca, a més, establir la planificació de l’oferta de places i el seu finançament d’acord
amb la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).
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No es va recuperar l’aportació de la Generalitat fins al curs 2019-2020, amb una aportació de
1.300 € i que avui dia, encara, no arriba a la corresponsabilitat acordada amb els ajuntaments en
el seu dia. I, a més, estan finançant els ajuntaments a curs passat, incomplint la normativa.

 

Mataró compta amb nou escoles bressol municipals i en aquest període en el que la Generalitat
de Catalunya no va fer front a les seves responsabilitat, l’Ajuntament de Mataró va haver
d’assumir la quantitat de 2.503.674€ per poder seguir prestant aquest servei públic. A dia d’avui,
l’Ajuntament de Mataró només ha recuperat dues anualitats per import de 315.589€, quedant
pendent encara vuit anualitats per import de 2.188.085€.

 

L’etapa educativa d’atenció a la primera infància ha d’esdevenir una de les prioritats de les
polítiques públiques del Govern de la Generalitat. Les administracions han de garantir un servei
educatiu de 0-3 anys de qualitat a tota la població, en unes condicions d’equitat social i
territorial, atenint-nos a un principi de corresponsabilitat amb els ens municipals i la comunitat
educativa. En aquest sentit, els i les socialistes van entregar al Govern de la Generalitat el “Pla
per la universalització i gratuïtat de l’oferta educativa 0-3 anys, de 10 de desembre de 2021” en
el qual es concreta una proposta de marc estable de governança, coordinació i finançament, en
base a l’experiència de Govern d’anteriors legislatures on es van arribar a crear 40.493 places
públiques, entre el 2004-2012.

 

El passat 1 d’abril de 2022, la Generalitat amb l’FMC i l’ACM van signar el Tercer Acord-marc
per a la implementació del finançament del cost d'escolarització per a les famílies d’infants a i2 a
les llars d’infants i escoles bressol de titularitat municipal i per avançar cap a la incorporació del
finançament del primer i segon curs del primer cicle d’educació infantil (i0 i i1). En l’acord
s’estableix un finançament de 1.600 € any per plaça per fer front a la part d’aportació de les
famílies d’I2 i el mateix import de 1.600 € de mòdul de finançament de la Generalitat. Malgrat que
l’acord és una fita positiva per reduir substancialment l’aportació de les famílies, l’actual acord
infrafinança el sosteniment del servei i amaga un canvi de model de gestió, organització i
finançament de les escoles bressol municipals. I obre la porta a un possible tracte diferenciat
dels ens locals, especialment contraproduent per als ajuntaments que han executat polítiques de
tarifació social i/o ajuts, la qual cosa pot arribar a revertir negativament per als ajuntaments i la
ciutadania.

 

Per poder donar compliment a aquest acord, l’Ajuntament de Mataró ha anunciat l’ampliació en
142 places de I2 a les escoles bressol municipals.

 

El 2005, la base del càlcul del cost de funcionament de la plaça 0-3 anys va ser 5.400 € per any,
en aquests moments la base del càlcul de la plaça ha estat 3.734,51 € perquè s’hi han restat els
serveis complementaris i les despeses de manteniment, fent una analogia competencial als



centres de primària, contràriament al que estableix l’article 159.4, l’article 198 Finançament del
primer cicle d’educació infantil i la Disposició Final Primera de la LEC. Segons el tercer l’Acord-
marc el Departament només finançarà les hores d’escolarització i s’ha obviat el cost
pressupostari que suposa la tarifació social i les línies d’ajuts i beques atès que no s’ha calculat
en cap dels estudis realitzats pels diferents organismes.

 

Per altra banda, l’anunci fet pel Govern respecte de la voluntat de finançar les aportacions de les
famílies d'Infantil 2 anys a les escoles bressol municipals, amb l'actual oferta limitada de places,
especialment en els territoris més densament poblats o sense oferta suficient, pot generar majors
graus de desigualtats i un tractament diferenciat i/o exclusió dels infants depenent d'on visquin,
és a dir, segons el grau d'escolarització de 0-3 anys dels pobles i ciutats del país. Per tot això, és
imprescindible abordar la universalització mitjançant el creixement del nombre de places
públiques on estableixi el nou mapa d’escolarització 0-3 anys de Catalunya, millorar el
finançament de les places actuals i, progressivament, avançar vers el finançament complet del
terç del cost de la plaça corresponent a les famílies.

 

A més a més, cal posar en valor que els ajuntaments ofereixen la seva disponibilitat a acordar
nous escenaris de finançament sota la condició de garantir en el present i, també, en el futur,
una regulació i vinculació jurídica i financera, absent en aquest moment, mitjançant un marc
normatiu i econòmic explícit per aquesta etapa. Cal recordar el recent escenari de molts anys
d’inacció de la Generalitat que va provocar recursos contenciosos administratius fins a
aconseguir que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictaminés sentències a favor dels
ens locals, on es condemnava la Generalitat de Catalunya a pagar els deutes per la gestió de
les escoles bressol des de 2012.

 

De manera prioritària, els ajuntaments han de poder tenir la concreció dels imports de
finançament de l’acord normatiu, no només del nivell de 2 anys, sinó també dels nivells de 0 i 1
anys respectivament, així com les dates del pagament pendent del curs 2021-2022, abans de
l’estiu 2022, per poder fer front a les despeses del proper curs 2022-2023, i el model clar
d’implementació del servei dels 0 als 3 anys garantint el seu servei mitjançant centres públics i
el seu foment. En aquest sentit, pel que fa als Fons Europeus, Catalunya rebrà del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència un import de 111M € per a la creació de 10.884 places
públiques de nova creació (2021-2023).

 

I finalment, el passat 30 de març de 2022, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
van presentar a la Mesa del Parlament la darrera Proposta de Resolució sobre un acord de
corresponsabilitat i cogovernança pel que fa al foment i finançament de l’escolarització 0-3 anys
a Catalunya.

 

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró proposa a
la Junta de Portaveus l’adopció dels següents ACORDS:



 

PRIMER.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a abordar la universalització de
l’Educació infantil, mitjançant el creixement del nombre de places públiques a on estableixi el
nou Mapa de 0-3 anys de Catalunya, millorant el finançament de les places actuals i,
posteriorment, avançar vers el finançament complet del terç del cost de la plaça corresponent a
les famílies.

 

SEGON.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a dotar d’estabilitat jurídica i financera
aquesta etapa educativa, inclosos els nivells 0 i 1 anys, mitjançant un Acord de govern on es
garanteixi els imports concrets del finançament de les escoles bressol municipal durant els
propers anys i establint convenis específics entre cada corporació local i el Departament
d’Educació, en base al reconeixement que les escoles bressol són competència de la
Generalitat, a qui pertoca establir l’oferta de places i el seu finançament, d’acord amb la Llei
d’Educació de Catalunya (LEC), tot respectant també el principi d’autonomia local atès que és
un servei públic de titularitat municipal.

 

TERCER.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a aportar el cost total del que suposa
el servei complet de les escoles bressol municipals, incrementant l’aportació dels 1.600 € en
base al cost real del servei i incloent el finançament de l’esforç de les polítiques socials dels
ajuntaments (tarifació social, ajudes i beques) i atenent l’IPC anual.

 

QUART.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a garantir a l’Ajuntament de Mataró el
pagament del deute pendent de 2.188.085€ derivat de les depeses efectuades pel funcionament
i les places d’escoles bressol que correspon al Govern de la Generalitat.

 

QUINCÈ.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a assegurar que l’actual model del
servei públic de qualitat d’educació 0-3 anys s’implementi mitjançant els centres públics de 0-3
anys municipals i de la Generalitat i del seu foment.

 

SISÈ.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a generar una línia de recursos econòmics
i ajuts per cobrir tant el suport educador que requereixen els infants amb necessitats educatives
especials, com la cobertura alimentària i/o d’acollida per als infants de famílies vulnerables,
evitant l’exclusió per motius socioeconòmics.

 

SETÈ.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a elaborar un nou Mapa i fomentar i
facilitar la creació de noves places d’escolarització de 0 a 3 anys, aprofitant l’important
finançament dels Fons Europeus de recuperació, en base a uns criteris acordats prèviament
amb les entitats municipalistes, amb l’objectiu d’avançar cap a la universalització d’aquesta



etapa educativa en els propers anys, vetllant per l’equilibri territorial i tenint en compte l’oferta de
les llars d’infants privades sense afany de lucre.

 

VUITÈ.- Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups
polítics del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de
Municipis de Catalunya, a les quatre diputacions, a l’aFFaC, a CCOO, a UGT i a USTEC.
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Giró confía que los nuevos polígonos 
logren frenar la fuga de empresas

p.8

Absuelven a un cabo de la Urbana 
acusado de falsificar informes 

p.10

acogida a las 07.45h, otro a las 
16.30h y otro a las 17.00h. El pe-
riodo de preinscripción empeza-
rá el próximo viernes y finaliza-
rá el 20 de mayo y se realizará 
a través de un nuevo programa 
informático. Se puede hacer por 
internet, en las propias bressol 
de 12.00h a 13.00h o en la con-

cejalía de Educación de 09.00h 
a 13.30h con cita previa. Para 
cualquier dificultad o duda, se 
pone a disposición el teléfono 
973 93 02 47 y también se ayu-
dará a hacer la preinscripción de 
forma presencial en los Centros 
Cívicos de l’Ereta, Balàfia, Secà, 
Mariola, Magraners y Bordeta. 

El 27 de mayo se publicará la 
relación baremada de las plazas, 
el día 30 se realizará el sorteo 
para desempates y los días 1, 
2 y 3 de junio se podrán hacer 
reclamaciones. El 10 de junio se 
publicará la lista del alumnado 
admitido y la matrícula será del 
10 al 23 de junio. 

m. marquèS
❘ LLEIDA ❘ La red de 16 escuelas 
bressol municipales y la llar 
d’infants pública La Faldeta de 
la Generalitat ofertarán 498 pla-
zas de 0 a 3 años para el próxi-
mo curso, que empezará el 5 
de septiembre, 79 menos que 
el actual, de las que 185 serán 
de P2, que por primera serán 
gratuitas. En total, los centros 
tendrán 878 plazas. 

La teniente de alcalde y con-
cejala de Educación, Derechos 
Civiles, Cooperación y Feminis-
mos, Sandra Castro, visitó ayer 
la escuela bressol de La Borde-
ta, donde apuntó que “todo ha-
ce pensar que habrá un exceso 
de demanda de P2, aunque de 
momento es una incógnita, pero 
por si acaso hemos mantenido 
la ratio en 20 niños por aula en 
los centros que es posible, ya 
que en años anteriores era de 
18”. Añadió que en caso de que 
haya un exceso de demanda, 
“no se derivarán niños a la pri-
vada porque no tenemos capa-
cidad para hacerlo”, pero dijo 
que “con el tiempo, la gratuidad 
debe acabar siendo universal, 
por lo que la privada también se 
beneficiará”.  El departamento 
de Educación asumirá los 1.600 
euros anuales por plaza de P2 
que se calcula que ahora apor-
tan las familias y subvencionará 
con 800 las plazas privadas.

Castro explicó que otra no-
vedad del próximo curso es que 
se ha reforzado el número de 
monitores en los comedores de 
aquellos centros que acogen a 
niños con necesidades educa-
tivas de apoyo específico. Por 
otro lado, los horarios se man-
tendrán y habrá un turno de 

EDUCACIÓN PRÓXIMO CURSO

Oferta de 185 plazas de P2 gratuitas y no se 
derivará a la privada el exceso de demanda 
Las escuelas ‘bressol’ municipales y la de la Generalitat tendrán 498 de vacantes para niños de 0 a 3 
años para el próximo curso || La preinscripción arranca el viernes y terminará el día 20 de mayo

Niños de la escuela ‘bressol’ Bordeta jugando ayer en el patio.

M. MARQUÈS

Vuelven las 
pruebas PISA con 
un año de retraso 
por la pandemia 

Los partidos 
vuelven a aplazar 
la reforma de 
política lingüística

n Unos 2.500 alumnos de 
cuarto de Secundaria de 
51 centros educativos de 
Catalunya están haciendo 
entre los meses de abril y 
mayo las pruebas PISA, 
el Programa Internacio-
nal para la Evaluación de 
Estudiantes que mide el 
rendimiento académico 
de los alumnos en mate-
máticas, ciencia y lectu-
ra, y este año se pone el 
foco en las matemáticas. 
Estas pruebas, que se ha-
cen cada tres años en to-
do el mundo, se tendrían 
que haber hecho el año 
pasado, pero se aplazaron 
por la pandemia. En esta 
nueva edición, se ha in-
corporado una competen-
cia innovadora, el pensa-
miento creativo y también 
hay una parte de asuntos 
financieros. Su contenido 
no se puede desvelar.

n Los grupos parlamenta-
rios han vuelto a aplazar 
el acuerdo para defender 
la inmersión lingüística 
frente a la sentencia del 
TSJC que fija el 25% de 
castellano en la escuela. 
El portavoz de En Comú 
Podem, David Cid, pro-
puso ayer en la reunión 
de la Junta de Portavoces 
que esta cuestión se abor-
de en el próximo pleno de 
la cámara previsto para 
la próxima semana, pero 
ningún otro grupo se ha 
sumado. El portavoz de 
Junts, Josep Rius, avisó de 
que “si no hay consenso 
con las entidades, Junts 
no tendrá una posición 
favorable para impulsar 
la reforma de la ley”. Asi-
mismo, las ayudas para las 
tesis doctorales en catalán 
se incrementan de los 500 
a los 600 euros.

Familias del Pinyana ya 
han recogido 180 firmas
❘ LLEIDA ❘ Familias de alumnos del 
colegio Pinyana ya han recogi-
do 180 firmas contra el reparto 
el próximo curso de los escola-
res entre esta escuela y la de 
Balàfia, a causa del retraso en 
la construcción del nuevo cen-
tro que los fusionará. Esto pro-
vocará que los niños de P-3 a 
segundo de Primaria vayan al 
colegio de Pinyana y los de ter-
cero a sexto, al de Balàfia. Ayer, 
madres del de Pinyana fueron 
a recoger firmas en el otro cen-
tro, pero muy pocas personas 

firmaron “ya que no se les ha 
explicado bien la fusión porque 
no quieren que se manifiesten”. 
Las familias argumentan que el 
cambio de centro “será perju-
dicial para los niños, más aún 
después de dos años de pan-
demia” y temen que dure más 
tiempo del normal, “ya que no 
sabemos cuándo acabarán las 
obras del nuevo centro”. Fuen-
tes de la escuela Pinyana creen 
que lo “lógico” es fusionar los 
alumnos del mismo curso, los 
recursos y el personal docente. una madre del colegio Balàfia firmando contra el cambio de sedes.

MAGDALENA ALTISENT

plazaS diSpoNiBleS para el curSo 2022-2023

ESCOLA PLAZAS

EBM Albarés 53

EBM Balàfia 55

EBM Bordeta 19

EBM Cappont 37

EBM Centre Històric 17

EBM Gargot 16

EBM La Mitjana 57

ESCOLA PLAZAS

EBM Llívia 14

EBM Magraners 16

EBM Parc de Gardeny 36

EBM Pardinyes 21

EBM Raimat 10

EBM Rellotge 30

EBM Ronda 38

ESCOLA PLAZAS

EBM Secà 33

EBM Sucs 12

EBP La Faldeta 34

z Plazas no definitivas. Si, por 
ejemplo, hay plazas de 1 año va-
cantes en un centro, se pueden 
incrementar las de 2 años en fun-
ción de la demanda.
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Alertan de otra ola, pero se 
ralentiza el aumento de casos
La Sociedad Española de Inmunología || Estabilidad en los 
hospitales, con un solo crítico por Covid en el Arnau  

PANDEMIA SANIDAD

M. MARQUÈS

❘ LLEIDA ❘ El aumento de casos de 
Covid desde la eliminación de 
la mascarilla en interiores y la 
Semana Santa se ha ralentiza-
do en la nueva actualización 
datos del departamento de Sa-
lud y si el viernes los contagios 
crecieron un 40% con respec-
to a la semana anterior, ahora 
esta subida ha sido del 22%, 
pasando de los 708 casos sema-
nales a los 868 entre Lleida y 
el Pirineo. Con todo, hay que 
tener en cuenta que ya no se 
registran todos los positivos.

Ayer, Salud notificó 7.251  
casos en Catalunya, 435 en el 
llano de Lleida y 73 en el Pi-
rineo, y 23 muertos desde el 
viernes, ninguno en la provin-
cia. Mientras, el ministerio de 
Sanidad registró 57.329 conta-
gios y 212 nuevas muertes en 
España. Ante el crecimiento 
de casos, ya hay expertos que 
alertan de la séptima ola de la 
Covid, la octava en Lleida. Es 
el caso de Marcos López Ho-

yos, presidente de la Sociedad 
Española de Inmunología, 
quien asegura que de mante-
nerse este ritmo en el aumen-
to de los contagios, también lo 
hará “la presión asistencial”. 
“Hay que estar vigilantes, lo 

de la mascarilla junto a la Se-
mana Santa ha traído cierto 
relajamiento”.

Por eso, entiende que “si ha-
blamos de incidencia podemos 
pensar que ya estamos en la 
séptima ola”, aunque todavía 
no se está viendo traducida en 
una mayor afectación hospita-
laria. De hecho, de momento 
no hay un crecimiento destaca-
ble entre los ingresados graves 
y en el hospital Arnau de Vila-
nova de Lleida sigue habiendo 
una persona en la UCI y en Ca-
talunya 33 (dos más que ayer), 
una de las cifras más bajas de 
la pandemia.  

En cuanto al total de hospi-
talizados, la cifra no refleja la 
realidad porque Salud mezcla 
todas las personas que tienen 
una PCR positiva. En el llano 
de Lleida notificó 38 ingresa-
dos, pero el lunes solo había 
9 por la Covid en planta, uno 
menos que el sábado. En Cata-
lunya hay 951 ingresados con 
una PCR positiva, 11 más.

LOS DATOS

Casos
z El llano de Lleida ha sumado 
425 casos más desde el vier-
nes, el Pirineo 73 y Catalunya 
7.251, pero Salud ya no regis-
tra todos los contagios.

Más test
z El crecimiento de contagios 
ha provocado que se disparen 
la venta de test rápidos en las 
farmacias.

Las UCI, tranquilas
z De momento los casos gra-
ves no crecen y en Lleida solo 
hay uno y en Catalunya, 33.

Piden que Postius y 
Gispert declaren en 
comisión municipal 

PAERIA POLÍTICA

S.C.D.

❘ LLEIDA ❘ La comisión especial 
de Transparencia aprobó 
ayer pedir la comparecen-
cia del teniente de alcalde 
Toni Postius y de la edil de 
Participación, Marta Gispert, 
para dar explicaciones a las 
acusaciones del Comú, que el 
lunes denunció que Postius 
había utilizado la lista del 
registro de entidades con fi-
nes partidistas. El grupo mu-
nicipal señaló, además, que 
tenía pruebas de que Postius 
había enviado cartas con el 
sello del ayuntamiento a va-
rias entidades que estaban 
pendientes de incluirse en el 
registro municipal para pre-
sentarse y “poner su partido 
a disposición de las entida-
des”, según el Comú. 

La comparecencia en es-
te t ipo de comisiones es 
voluntaria, pero la Paeria 
informó que tanto Postius 
como Gispert han aceptado 
declarar sobre este suceso y 
está previsto que lo hagan 

en junio. Paralelamente, en 
la comisión también se in-
formó de que el año pasado 
se atendieron un total de 45 
peticiones de acceso a infor-
mación pública de las cuales 
se aceptaron veinte.

Ayer también hubo comi-
sión de seguimiento de los 
contratos de jardinería muni-

cipales. Las cuatro empresas 
y entidades encargadas de 
estas labores explicaron que 
el año pasado se podaron un 
total de 19.432 árboles, que 
se mantienen semanalmen-
te 497 jardineras urbanas y 
que se cambian las flores dos 
veces al año, una por cada 
temporada.

DENUNCIA DEL COMÚ

Comparecerán después 

de acusarles de utilizar 

sus cargos con fines 

partidistas

MAGDALENA ALTISENT

Nuevo presidente de la asociación de chinos  ■  La Asociación de 
Paisanos Chinos en Lleida nombró ayer a Guofeng Ding (dere-
cha) nuevo presidente de la entidad, que releva a Feiwen Zheng. 
Al acto asistió el cónsul chino de Barcelona (junto a Ding).

ENRIQUE CASTILLO

Cae una lápida en el cementerio  ■  Los restos óseos de un nicho del departamento de Santa Cecília 
del cementerio quedaron al descubierto tras caerse la lápida. Fuentes municipales explicaron que se 
requirió a la familia que la reparase, al estar en mal estado y, mientras tanto, la Paeria tapó el agujero.
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La Paeria ofereix un total de 498 

noves places a les escoles bressol
Un 13,69% menys que les ofertes el 
2021 i la preinscripció s’inicia el dia 6
L’Ajuntament de Lleida 
oferirà un total de 498 
noves places en l’etapa 0-3 
per al curs 2022-23. Aquesta 
xifra representa un 13,69% 
menys que el 2021, quan el 
nombre de places vacants 
van ser 577.

Lleida
REDACCIÓ

El període de preinscripció preins-

cripció a la Xarxa d’Escoles Bres-

sol Municipal i a l’Escola Bressol 

Pública de La Faldeta s’iniciarà el 

dia 6 de maig i s’allargarà fins al 
20 del mateix mes. La tinent d’al-
calde i regidora d’Educació, Drets 

Civils, Cooperació i Feminismes, 

Sandra Castro, va presentar ahir 

les principals novetats del proper 

curs escolar, que ofereix, en total, 

878 places per a infants de 0 a 3 

anys. La gratuïtat de l’escolaritza-

ció dels infants de 0-3 anys en els 

centres públics comença el curs 

vinent. A partir de setembre de 
2022, s’aplicarà als infants de dos 

anys. 

Castro va explicar que per al 

proper curs es mantindran els ho-

raris establerts, ja que ofereixen 

una major flexibilitat horària per 
a les famílies. Dos torns d’acollida 

a la tarda, de les 16.30.00 a 17.00 

hores i de 17.00 a 17.30 hores, i 

l’horari d’acollida de matí a par-
tir de les 7.45 hores. Pel que fa al 
servei de menjador, l’Ajuntament 

FOTO: Paeria / L’Ajuntament de Lleida va presentar ahir les novetats

ha reforçat amb més monitoratge 

aquelles escoles que acullen in-

fants amb necessitats educatives 
de suport específic. Al menjador 
hi ha un màxim de vuit infants 

per adult i en el cas dels nadons 

el màxim son quatre.

Una de les novetats és que la 

preinscripció es farà a través d’un 

nou programa informàtic que 
ajudarà a tenir les dades informa-

titzades des del procés de preins-

cripció i agilitzarà tot el procés, va 

dir la regidora. Així les famílies la 

podran fer online, directament a 

les escoles bressol o a la regido-

ria d’Educació (carrer Bisbe To-

rres 2). Serà necessari demanar 

cita prèvia. El dia 27 de maig es 

publicarà la relació baremada de 

les places. El 30 de maig es farà 

el sorteig per determinar l’ordre 

en casos d’empat i els dies 1, 2 i 3 

de juny són els terminis de recla-

mació. La publicació definitiva de 
l’alumnat admès es realitzarà el 

10 de juny i el període de matrí-

cula per als nous alumnes tindrà 
lloc del 10 al 23 de juny.
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Les mares 
de l’escola de 
Pinyana ja 
han reunit
193 signatures
Les mares de l’escola de Pinya-

na ja han reunit un total de 193 

firmes per evitar que es faci 
efectiu el canvi d’alumnes entre 
les escoles de Pinyana i Balàfia 
De moment, segons va explicar 

una portaveu de les mares, a 

Pinyana s’han recollit 189 sig-

natures i a Balàfia, que van 
començar a recollir-les ahir, 4. 
Tal com va publicar ahir aquest 

diari, les mares de l’escola de 

Pinyana van mantenir ahir una 

reunió amb l’equip directiu del 
centre i amb responsables del 

Departament d’Educació per 

mostrar el seu rebuig a la pro-

posta de redistribució. Mentre 

durin les obre del nou centre 

escolar, la Generalitat planteja 

que els alumnes de tercer a sisè 

de Primària de l’escola de Pin-

yana es traslladin a la de Balà-

fia, mentre que els alumnes de 
Balàfia de P-3, P-4, P-5 i primer i 
segons de Primària estudiïn als 

barracons habilitats a Pinyana.

Amplien fins 
al 5 de maig la 
matrícula per 
a l’Estiu de 
Petits i de Joc
L’Ajuntament de Lleida ha am-

pliat el termini de matrícula a 

les activitats Estiu de Petits i 
Estiu de Joc, que organitza el 
consistori cada any durant els 

mesos d’estiu, fins el proper 5 
de maig a les dotze de la nit. 

El termini de repesca, que és 

una segona oportunitat per 

als preinscrits que no han en-

trat per sorteig, serà del 6 al 10 

de maig. El termini de repesca, 

que és una segona oportunitat 

per als preinscrits que no han 

entrat per sorteig, serà del 6 al 

10 de maig. Enguany, s’oferiran 

un total de 4.156 places, 2.264 
d’Estiu de Petits i Estiu de Joc 
i 1892 d’Esportmania. A més 

a més, en aquesta edició tam-

bé s’amplia l’horari d’entrada i 

sortida per afavorir la concilia-

ció familiar i l’oferta lúdica amb 

la incorporació de cinc escoles 

més on es faran tallers de te-

mátiques artístiques i científi-

co-tecnològiques.

La Universitat de Lleida (UdL) ha 

implementat un 72% de les me-

sures previstes al 2n Pla d’Igualtat 

entre homes i dones, vigent des 

de 2016. Així ho assenyala l’infor-

me d’avaluació final que va apro-

var ahir el Consell de govern i que 

en termes generals valora “positi-

vament” el Pla. En concret, s’han 

dut a terme 93 mesures d’un to-

tal de 129, 13 estan parcialment 

realitzades (10%) i 23 han quedat 

pendents (18%). 

El grau més gran de compli-

ment, amb un 100%, ha estat en 

l’àmbit de creació d’una cultura 

de tolerància zero cap a qualse-

vol forma de violència de gènere, 

segons va informar la UdL en una 

nota de premsa. L’objectiu gene-

ral i els tres específics s’han asso-

lit, tant pel que fa a sensibilitzar 

en la detecció i la prevenció de la 

violència de gènere, com facilitar 

eines i recursos d’atenció i asses-

sorament en aquesta matèria i 

donar compliment al compromís 

amb la tolerància zero. La Uni-

versitat de Lleida ha executat les 

13 mesures previstes en aquesta 

línia estratègica. Entre aquestes, 

la realització de l’estudi Violència 

de gènere i LGBTIfòbia en l’àmbit 

universitari. Anàlisi de la percep-

ció entre la comunitat universi-

tària, o les campanyes Contagia 

igualtat i Aproves amb nota en 

igualtat? 

Quant a l’apartat de Compro-

mís institucional i organitzatiu 
amb la igualtat, el grau de com-

pliment mitjà és del 86,4%; en 
Foment d’una cultura d’igualtat 

i de la perspectiva de gènere en 
l’activitat universitària, del 67%; i 
pel que fa a la Consolidació de la 

conciliació de la vida professional 

i personal en la cultura organitza-

tiva de la UdL, s’arriba al 50%.
Pel que fa a les propostes de 

futur, l’avaluació destaca que cal 

implicar en les accions tots els òr-

gans, àrees i unitats de la Univer-

sitat perquè les polítiques d’igual-

tat siguin transversals, així com la 

necessitat de fer un seguiment 

amb més periodicitat dels futurs 

plans d’igualtat de la UdL -el ter-

cer ja s’ha començat a elaborar.

El Consell de govern també va 

donar llum verda a l’adhesió de la 

institució a la Xarxa estatal d’Uni-
versitats per la Diversitat (RUD), 

els àmbits de treball de la qual són 

la diversitat sexual i de gènere, 

per una banda, i la diversitat per 

procedència, cultural i creences, 

de l’altra. També s’introdueixen 

canvis en la normativa acadèmica 
dels màsters universitaris per al 

curs 2022-2023. En aquest sentit, 
el text especifica que amb “caràc-

ter excepcional” es podrà accep-

tar l’accés d’alumnat que no hagi 

acabat els estudis de grau a l’Es-

tat espanyol, sempre que tingui 
pendents un màxim de 9 crèdits 

ECTS i el treball final (TFG). En la 
sessió també s’ha derogat el Pla 

de Contingència de la UdL a cau-

sa de la imminent derogació del 

Pla Sectorial d’Universitats per 

l’evolució positiva de la crisi sani-
tària provocada per la pandèmia, 

segons va informar el gerent Ra-

mon Saladrigues.

La UdL xifra en un 72% el grau d’acompliment 

del segon Pla d’Igualtat entre homes i dones

FOTO: UdL  / El Consell de govern reunit de manera presencial
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Lleida ofereix 498 places públiques en l’etapa 0-3 per al curs vinent
Del 6 al 20 de maig s'inicia el període de preinscripció a la Xarxa d'Escoles Bressol Municipal i a l'Escola Bressol Pública de La Faldeta amb una oferta de
498 places vacants. La tinent d'alcalde i regidora d'Educació, Drets Civils, Cooperació i Feminismes, Sandra Castro, ha visitat aquest matí l'Escola Bressol
de la Bordeta i ha presentat les principals novetats del curs vinent escolar, que ofereix, en total, 878 places per a infants de 0 a 3 anys. La gratuïtat de
l'escolarització dels infants de 0-3 anys en els centres públics comença el curs vinent. A partir de setembre de 2022, s'aplicarà als infants d'I2 (dos anys).

Per al curs vinent es mantindran els horaris establerts, ja que ofereixen una major flexibilitat horària per a les famílies. Dos torns d'acollida a la tarda, de les
16.30 a 17 h i de 17 a 17.30 h, i l'horari d'acollida de matí a partir de les 7.45 h.

| LleidaDiari.cat

Les famílies reben tota la informació diàriament

Les famílies reben tota la informació diàriament i cada mes hi ha una reunió de seguiment per avaluar el servei amb la participació de representants de
tota la comunitat educativa. La preinscripció del curs 22-23 es farà a través d'un nou programa informàtic que ajudarà a tenir les dades informatitzades des
del procés de preinscripció i agilitzarà tot el procés.

La preinscripció comença el dia 6 i s'allargarà fins al 20 de maig. Es podrà fer on-line, directament a les escoles bressol (de dilluns a divendres
de 12.00h a 13.00h) o a la Regidoria d'Educació (Carrer Bisbe Torres 2, de dilluns a divendres de 9.00h a 13.30h). Serà necessari demanar cita prèvia. El
dia 4 de maig s'activarà un enllaç al web Escoles Bressol Municipals de Lleida (paeria.cat) per poder reservar el servei d'atenció.

Per tal d'acompanyar les famílies en el procés, l'Ajuntament de Lleida disposa d'un telèfon d'atenció telefònica (OAC360) per ajudar a realitzar el
tràmit digital tot indiciant els passos que cal seguir. Només cal trucar al 973 93 02 47. L'horari és de dilluns a divendres de 8 a 20 h o entrant al web:
paeria.cat/oac360. Per altra banda, i fruit d'un treball de col·laboració amb la Regidoria de Participació i els servies informàtics de la Paeria, es podrà donar
suport a les famílies de manera presencial. Aquesta atenció es durà a terme en els centres cívics mitjançant els nous Punts de Suport Digital que permeten
atansar l'administració a la ciutadania i combatre l'escletxa digital.

HORARI I CENTRES CIVICS ON HI HAURÀ ELS CONNECTORS I LA CONNECTORA PER DONAR SUPORT EN EL PERIODE DE PREINSCRIPCIÓ

Centre Cívic de l'Ereta: Dimecres, dijous i divendres de 9.30 a 13.30 h i dimarts, dimecres i dijous 15.30 a 18.30 h.

Centre Cívic de Balàfia: Dimecres i divendres de 9.30 a 13.30 h i dimarts i dimecres de 16.00 a 19.00 h

Centre Cívic de secà: Dimecres, dijous i divendres de 9.30 a 13.30 h i dimecres i dijous de 16.00 a 19.00 h.

Centre Cívic de Mariola: Dimecres, dijous i divendres de 9.30 a 13.30 h i dimecres i dijous de 16.00 a 19.00 h.

Centre Cívic de Magraners: dijous de 9.30 a 13.00 h i dimarts de 16.00 a 19.00 h.

https://lleidadiari.cat/lleida/lleida-ofereix-places-publiques-infantil-curs-vinent
https://lleidadiari.cat/lleida/escoles-bressol-lleida-jornada-portes-obertes
https://www.paeria.cat/
https://paeria.cat/oac360


Centre Cívic de Bordeta: dimecres i dijous de 16.00 h a 19.30 h.

El dia 27 de maig es publicarà la relació baremada de les places. El 30 de maig es farà el sorteig per determinar l'ordre en casos d'empat i els dies 1, 2 i 3
de juny són els terminis de reclamació. La publicació definitiva de l'alumnat admès es realitzarà el 10 de juny i el període de matrícula per als nous alumnes
tindrà lloc del 10 al 23 de juny.

Detall de les places vacants per al curs 22-23

EBM Albarés: 53

EBM Balàfia: 55

EBM Bordeta: 19

EBM Cappont: 37

EBM Centre Històric: 17

EBM Gargot: 16

EBM La Mitjana: 57

EBM Llívia: 14

EBM Magraners: 16

EBM Parc de Gardeny: 36

EBM Pardinyes: 21

EBM Raimat: 10

EBM Rellotge: 30

EBM Ronda: 38

EBM Secà: 33

EBM Sucs: 12

EBP La Faldeta: 34
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Les llars d’infants de Gironella oferiran un
30% més de places el curs 2022-2023 -
Regió7
L’Ajuntament de Gironella ha decidit ampliar fins a 85 les places de les Llars d’Infants
Municipals pel curs 2022-2023, per poder donar una major cobertura per a possibles
inscripcions derivades de la gratuïtat de P-2 anunciada pel govern. D’aquestes places, 35
estaran ocupades pels infants que ja eren als centres el curs passat i encara no han finalitzat la
seva etapa educativa, i 50 estaran disponibles per les noves sol·licituds. La Llar d’infants Estel
Gironella disposarà d’un total de 72 places, de les quals 42 estaran disponibles, i la Llar
d’Infants Estel Bassacs en tindrà 8 de les 13 disponibles.

Ambdós centres es basen en una metodologia experimental i vivencial, en la qual l’infant és el
protagonista del seu propi aprenentatge. Els infants poden explorar, observar, manipular, crear i
experimentar amb materials naturals. Els centres organitzen espais i materials per a mantenir viu
l’interès i la curiositat dels infants, i es treballa en contacte amb la natura, oferint materials
naturals, reciclats i reals.

El període de preinscripció començarà el proper 9 de maig, i les sol·licituds es podran presentar
fins el 31 de maig a través d’una instància genèrica per la seu electrònica o presencialment a
l’Ajuntament amb cita prèvia. La instància haurà d’anar acompanyada de la sol·licitud de
preinscripció, una còpia del DNI de la persona que firma la sol·licitud, el llibre de família, la
targeta sanitària de l’infant i en cas de ser família nombrosa o monoparental la documentació
que ho acredita.

https://www.regio7.cat/bergueda/2022/05/04/les-llars-d-infants-gironella-65688844.html
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Les llars d’infants de Gironella oferiran un
30% més de places el curs 2022-2023 - Aquí
Berguedà
L’Ajuntament de Gironella ha decidit ampliar fins a 85 les places de les Llars d’Infants
Municipals pel curs 2022-2023, per poder donar una major cobertura per a possibles
inscripcions derivades de la gratuïtat de P-2 anunciada pel Govern. D’aquestes places, 35
estaran ocupades pels infants que ja eren als centres el curs passat i encara no han finalitzat la
seva etapa educativa, i 50 estaran disponibles per a les noves sol·licituds. La Llar d’infants
Estel Gironella disposarà d’un total de 72 places, de les quals 42 estaran disponibles, i la Llar
d’Infants Estel Bassacs en tindrà 8 de les 13 disponibles.

Tots dos centres es basen en una metodologia experimental i vivencial, en la que l’infant és el
protagonista del seu propi aprenentatge. Els infants poden explorar, observar, manipular, crear i
experimentar amb materials naturals. Els centres organitzen espais i materials per a mantenir viu
l’interès i la curiositat dels infants, i es treballa en contacte amb la natura, oferint materials
naturals, reciclats i reals. 

El període de preinscripció començarà el pròxim 9 de maig, i les sol·licituds es podran
presentar fins al 31 de maig a través d’una instància genèrica per la seu electrònica o
presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (cal cita prèvia). La instància haurà d’anar
acompanyada de la sol·licitud de preinscripció, que es pot descarregar en aquest enllaç, una
còpia del DNI de la persona que firma la sol·licitud, el llibre de família, la targeta sanitària de
l’infant i en cas de ser família nombrosa o monoparental la documentació que ho acredita.

Lurdes Roset, regidora d’Educació, ha explicat que tal com va establir el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el curs de P2, per a infants de 2 a 3 anys,
l’escolarització (de 9:00 a 17:00 h) serà gratuïta. “El 2019 vam tancar un acord i un nou conveni
amb el departament d’Educació per ampliar el nombre de places per Gironella, que fins ara no
havia estat necessari obrir. Amb aquesta planificació feta, ara podrem donar resposta a les
noves realitats i polítiques educatives del futur”, ha detallat Roset.

https://www.aquibergueda.cat/2022/05/03/les-llars-dinfants-de-gironella-oferiran-un-30-mes-de-places-el-curs-2022-2023/
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Comença la preinscripció a les escoles
municipals de música
L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) ha obert el període de preinscripció per
al curs 2022-23 a les cinc escoles municipals de música de la ciutat —EMM Can Fargues,
EMM Can Ponsic, EMM Eixample – Joan Manuel Serrat, EMM Nou Barris i EMM Sant
Andreu – Mestre Pich Santasusana. Les preinscripcions per a alumnat nou es podran fer fins
al 10 de maig i es presentaran de forma telemàtica a través de les pàgines web de cadascuna
de les escoles. Si es volen fer de forma presencial caldrà demanar hora al centre escollit, ja
sigui telefònicament o a través de correu electrònic.

L’oferta de places per al curs vinent és d’un total de 558 en conjunt a totes cinc escoles,
distribuïdes segons els diferents grups d’edat i especialitats instrumentals i incloent-hi els
programes de llarga durada i els tallers de durada anual. Per a aquelles famílies amb més
dificultats econòmiques, en els programes de llarg recorregut es pot sol·licitar bonificació
sobre els preus públics, que pot ser del 30, 50 o 70 % del total de l’import.

El 12 de maig es publicarà la relació d’inscrits i la llista d’alumnes admesos es coneixerà el 8 de
juny. El període per formalitzar la matrícula serà del 10 de juny fins al dia 21.

Formació musical per a prop de 3.000 alumnes

Les escoles municipals de música ofereixen activitats de formació musical per a prop de 3.000
alumnes en total. L’oferta és diversa: inclou programes de llarga durada de diferents
especialitats instrumentals, estils, agrupacions instrumentals o cant coral, d’una banda; i tallers
de música per a nadons i les seves famílies i per a alumnat de més de 18 anys, de l’altra. Els
programes de llarga durada s’adrecen a l’alumnat a partir dels quatre o cinc anys i els cinc
centres tenen una capacitat de més de 2.500 places. Pel que fa als tallers, es preveu una oferta
de 500 places per al curs 2022-2023.

https://beteve.cat/societat/preinscripcio-escoles-municipals-musica/
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Cinc membres del col·lectiu gitano
d'Amposta han rebut els seus respectius
diplomes de la ESO gràcies al programa
GESO - EbreDigital.cat

Cinc membres del col·lectiu gitano d’Amposta han rebut
els seus respectius diplomes de la ESO gràcies al
programa GESO

Aquest matí 5 membres del col·lectiu gitano han rebut el seu diploma com a graduats en ESO.
Les 4 dones i l’home que ho han assolit tenen entre 29 i 41 anys, i han pogut reprendre els
estudis després de l’abandonament en una edat molt primerenca. El programa GESO del
Departament d’Educació, i amb la col·laboració de la Fundació GENTIS, han estat clau per als
estudiants que en grups reduïts, horaris adaptats per a la conciliació laboral i familiar, a més de
molt esforç, ja són graduats en ESO.

Una titulació que els estudiants han treballat durant molt de temps i que gràcies a aquest
programa han estat capaços de conciliar estudis amb vida laboral i familiar. I que els obri les
portes a millors llocs de treball, a més, de continuar formant-se en Formació professional o inclòs
arribar en un futur a la universitat. El programa continuarà obert per a tots aquells que vulguin
retornar als estudis, tinguin l’edat que tinguin, per a aconseguir replicar l’èxit d’aquesta primera
edició.

Accepta la política de privacitat abans de comentar

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

Acceptar    Rebutjar

https://ebredigital.cat/2022/05/03/cinc-membres-del-collectiu-gitano-damposta-han-rebut-els-seus-respectius-diplomes-de-la-eso-gracies-al-programa-geso/
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Síndrome de Down: ¿Cómo lograr una
inclusión educativa? - Diario La Hora
Los sistemas educativos a nivel global han cambiado en los últimos tiempos
Las escuelas se han convertido en escuelas inclusivas para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la Unesco antes del 2030. Concretamente en
educación se busca alcanzar el cuarto (ODS): “Garantizar una educación inclusiva y equitativa
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas”. Las
escuelas deben dar respuesta a las necesidades formativas de los alumnos con diversidad
funcional.

Situación

De acuerdo a Montserrat Díaz Rosell, docente de la Universidad Internacional de Valencia
(VIU), los niños entre los 0 y 3 años con Síndrome de Down pueden escolarizarse en Escuelas
Infantiles con el resto de infantes, lo cual supone una experiencia enriquecedora desde el punto
de vista de la socialización. “El aprendizaje de las habilidades básicas mediante el aprendizaje
vicario, la tolerancia y el respeto por la diversidad es indispensable”.
En la actualidad en países como España el 90% de los niños con trisomía 21 accede a la
escuela ordinaria, mientras que en Latinoamérica depende mucho de los países y el acceso a la
educación inclusiva que tengan en su legislación.
De igual forma, la experta señala que, si bien existen diferentes tipos de trisomía, es posible
encontrar una serie de características bastante comunes que dificultan o retrasan el aprendizaje
de estos niños y niñas.

Características

En general, el proceso de aprendizaje es más lento. Suelen precisar de más tiempo para
conseguir los objetivos curriculares, lo que implica más años de escolaridad. Presentan
dificultades con el procesamiento de la información: tanto en la recepción de la misma, como a
la hora de aplicarla a situaciones concretas.
Los infantes bajo con esta condición les cuesta correlacionar y elaborar los conceptos
aprendidos para tomar decisiones secuenciales y lógicas. Tienen problemas para manejar
diversas informaciones, especialmente si se les presentan de forma simultánea. Cuentan con
dificultades de abstracción y de conceptualización por sus limitaciones cognitivas. Presentan
mayor facilidad para olvidar lo aprendido.

https://www.lahora.com.ec/esmeraldas/sindrome-de-down-como-lograr-una-inclusion-educativa/


Además se caracterizan por una escasa iniciativa y proactividad. Tienen menor capacidad de
respuesta y reacción frente a los problemas y situaciones adversas. No suelen pedir ayuda
cuando no entienden algo, o les cuesta llevar a cabo una actividad. Tratan de evitar enfrentarse
a nuevas actividades o retos.
A su vez, la utilización del aprendizaje cooperativo hace mejorar el rendimiento de muchos
estudiantes, ya que se asume que la construcción del conocimiento se produce a través de la
interacción, la negociación y la colaboración. Es por ello que existen estrategias didácticas
recomendadas mediante las cuales se mejoran los procesos de enseñanza de alumnos con
Síndrome de Down.

Estrategias

1. Dada su mejor percepción visual, aprenden con mayor facilidad si se apoyan en signos,
gestos, señales, imágenes, dibujos, gráficos, pictogramas o cualquier otro tipo de clave visual.
2. Aprovechar su alta capacidad de observación y de imitación para favorecer y reforzar la
adquisición de los distintos aprendizajes utilizando el denominado aprendizaje por observación
o vicario siempre que sea posible.
3. Su capacidad de aprendizaje es continua, es decir, no se produce ningún parón ni
estancamiento. Esto debe ser aprovechado para acabar consiguiendo las competencias
planteadas.
4. Utilizar actividades y ejemplos concretos para contrarrestar su déficit de pensamiento
abstracto.
5. Aplicar programas específicos de autonomía personal, entrenamiento en habilidades sociales
y educación emocional, dirigidos a promover su independencia.
6. Confeccionar adaptaciones curriculares individuales.

Instituciones

Las instituciones educativas que apoyan a un estudiante con Síndrome de Down deben
capacitar al profesor para que este pueda dar respuesta a las necesidades académicas,
sociales y emocionales del alumno garantizando la inclusión en el aula y en el centro escolar,
fomentando el trabajo cooperativo con otros niños, lo cual desarrollará sus habilidades de forma
idónea.
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Ebre

MARIBEL MILLAN LÓPEZ 
MÓRA LA NOVA 

El Gran Teatre de Liceu  ha esco-
llit les Terres de l’Ebre per posar 
en marxa aquest curs el progra-
ma ‘El Liceu als centres’, una ini-
ciativa que pretén apropar l’òpera, 
la música en general i les arts 
escèniques als alumnes de totes 
les edats. Així, centenars d’esco-
lars de  Móra la Nova, Gandesa, 
Horta de Sant Joan, Bot, Pinell de 
Brai i Corbera d’Ebre prenen part 
al llarg de tot el curs en un pro-
jecte de descoberta artística, mu-
sical i cultural, a partir de l’espec-
tacle ‘La Cuina de Rossini’.  

Es tracta d’una proposta estre-
nada pel Liceu aquesta tempora-
da 2011-2022, adreçada a nens 
d’entre 6 a 12 anys, amb frag-
ments d’òperes de Rossini i amb 
una dramatúrgia que aprofita el 

fet que l’autor era també un gran 
amant de la bona cuina. «S’hi tre-
balla des de la música, a les arts 
plàstiques passant pel medi natu-
ral i molts altres àmbits», detalla 
al Diari Jordina Oriols, cap dels 
serveis educatius del Liceu.  

Els alumnes ebrencs ja van 
viatjar a Barcelona per veure 
l’obra al Liceu, el passat mes de 
febrer, mentre aquesta setmana 
són diversos professionals del 
Liceu els que s’han desplaçat a 
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, 
per participar activament en les 
classes.  

Durant aquesta Setmana Artís-
tica, una escenògrafa està treba-
llant a l’aula amb els alumnes de 
l’institut-escola 3 d’Abril de Mó-
ra la Nova, sobre aspectes més 
d’arts plàstiques. Els alumnes de 
l’escola Puig i Cavaller de Gande-
sa i l’escola Montsagre d’Horta de 

Alumnes de la Ribera d’Ebre i 
la Terra Alta aprenen música  
i arts escèniques amb el Liceu

Educació

Les escoles de Móra la Nova, Gandesa, Horta de Sant Joan, Bot, Pinell de Brai i Corbera 
d’Ebre són les primeres on s’ha dut a terme el programa ‘El Liceu als centres’

Alumnes de l’institut-escola 3 d’Abril, participants en el programa. 
FOTO: JOAN REVILLAS

Acte amb tota la comunitat educativa al pavelló de Móra la Nova, ahir a la tarda. FOTO: JOAN REVILLAS

Sant Joan estan treballant, per la 
seua banda, aspectes de les coreo-
grafies, mentre que els escolars 
de la ZER Terra Alta Centre, de 
les poblacions de Bot, Pinell de 
Brai i Corbera d’Ebre, participen 
en tallers musicals. Tot plegat, al 
voltant de la proposta concreta 
de ‘La cuina de Rossini’. 

Ahir, l’institut-escola de Móra la 
Nova va rebre la visita del direc-
tor general del Gran Teatre del Li-
ceu, Valentí Oviedo. A més del ta-
ller d’escenografia per als alum-
nes, la Setmana Artística es va 
obrir també a tota la comunitat 
educativa, famílies i veïns de la 
població, amb un acte al pavelló 
municipal.  

Avui hi previst també que els 
alumnes moranovencs es despla-
cin a Darmós (municipi de Tivissa), 
per conèixer l’experiència de la 
soprano local Sara Blanch i com 
va ser la seua infantesa en aques-
ta població,  explica al Diari al 
Diari la directora del centre, Mar-
ga Merlos.  

 Segons detallen des del Liceu, la 
institució es troba en un moment 
de replantejament del projecte 
educatiu i social per potenciar al 
màxim aquests dos àmbits, a tra-
vés dels programes El LiceuAprèn 
i el LiceuApropa. Així, cada tempo-
rada produeix noves propostes i 
espectacles amb una mirada més 
actual que connecti amb els nens 
i joves i es proposen activitats 
didàctiques al seu voltant.  

El fet d’haver arrencat a les Te-
rres de l’Ebre  aquest nou pro-
grama educatiu respon a la vo-
luntat de fer més accessible el Li-
ceu a tot el públic, «i una de les 
barreres entenem que és també 
la distància», comenta Jordina 
Oriols. 

Per al proper curs el programa 
continuarà a més territoris de Ca-
talunya, mentre que a les Terres 
de l’Ebre s’ampliarà també als es-
tudiants de secundària. 

L’espectacle 
Rossini, gran 
compositor 
d’òperes i amant   
de la bona cuina 
‘La cuina de Rossini’ explica la 
història de dos joves, en Ross 
i la Isabella, els quals, en un 
viatge d’amistat i de desco-
berta, s’endinsaran en un món 
fascinant que els portarà fins 
a les òperes de Rossini. Una 
història màgica i plena de 
contrastos on els joves s’ado-
naran que la diferència els en-
riqueix i en la qual modernitat 
i tradició es troben per enten-
dre’s i complementar-se. Va-
lors com la passió per la músi-
ca, els hàbits saludables, la 
superació i el respecte els 
acompanyaran en l’aventura.
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L’escola Països Catalans guanya el concurs
Pinta el Penó de l’Aplec - La Manyana
Alumnes de P5 de l’Escola Països Catalans s’han endut la segona edició del Concurs Pinta el
Penó de l’Aplec organitzat per la Federació de Colles de l’Aplec (Fecoll). Els nens i nenes de
l’anomenada colla “Els Belluguins” han inclòs en la creació conceptes com el reciclatge, la
inclusió, la unió i la força que simbolitza la festa, fent una obra que evoca la natura i la
importància del color.

El penó guanyador s’exposarà a la seu de la Fecoll durant tot el mes de maig, juntament amb un
total de catorze obres seleccionades d’altres escoles i llar d’infants participants, entre les quals
cal fer especial esment al penó realitzat per l’alumnat de P2 de la Llar d’Infants La Faldeta que, a
més, van lliurar personalment la seva obra a la seu de la Fecoll.

El premi, un espectacle infantil

El premi a l’obra guanyadora és per l’escola i consisteix en un espectacle infantil adaptat a les
edats que consideri el centre. En l’edició anterior del concurs, el grup Sac Espectables va
adaptar diversos dels seus espectacles que va representar al Col·legi Mirasan, centre
guanyador en aquella ocasió.

Concurs Pinta el Penó de l’Aplec

El certamen va ser crear l’any passat per la Fecoll per fomentar la diversitat i creativitat al voltant
del simbolisme que acompanya les colles de l’Aplec. El concurs està dirigit a l’alumnat
d’educació infantil i 1r i 2n de primària de les escoles de Lleida.

Les obres presentades, una per aula, han de ser originals i inèdites i s’han de presentar
acompanyades amb el nom de la colla, a batejar pels alumnes de l’aula que presenta el dibuix, i
d’una breu explicació del simbolisme emprat i els seus motius relacionant-los amb
l’esdeveniment de l’Aplec.

https://www.lamanyana.cat/lescola-paisos-catalans-guanya-el-concurs-pinta-el-peno-de-laplec/
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Noves ofertes educatives a l’Escola
Municipal de Música de Bellpuig -
Comarques de Ponent
Foto: Ajuntament de Bellpuig.

Durant els darrers mesos, l’escola de música de Bellpuig ha iniciat un procés de transformació
per tal de fer front als nous reptes educatius. Des d’avui i fins al 27 de maig estan previstes les
inscripcions que posen especial èmfasi en les etapes d’educació musical primerenques.

L’escola de música compta des del mes de juliol de 2021 amb una figura externa que
acompanya i assessora l’equip directiu que ha de permetre facilitar l’accés de la població a la
sensibilització, la formació i la pràctica envers la música i les arts.

Entre les accions que s’han dut a terme aquest curs 2021-2022, hi ha l’adequació i el redisseny
de l’oferta educativa de l’escola, que a partir del curs 2022-2023 compta amb quatre grans
blocs: inclouen diferents graus d’intensitat i dedicació per part de l’alumnat, des de la presa
de contacte i la formació bàsica, fins a la possibilitat de fer música a la carta o preparar a
l’alumnat per a la professionalització.

La nova oferta educativa posa en el centre la participació de tot l’alumnat en conjunts
instrumentals diversos, així com una organització acadèmica amb programes i activitats
obertes a la ciutadania.

Una altra de les línies de treball del nou equip directiu de l’escola de música és la d’enriquir i
participar en la vida cultural del municipi. Aquest curs s’han iniciat activitats com la setmana de
la música a les escoles; una sèrie de petits concerts didàctics i espectacles que el
professorat del centre ha fet a les escoles de primària i l’institut. També s’ha programat un cicle
de xerrades i tallers de curta durada que tindran lloc durant els mesos d’abril i maig a la seu de
l’EMMB i La Llotja.

La campanya de preinscripcions de l’escola de música posa especial èmfasi els programes de
sensibilització i iniciació per a nens i nenes de 3 a 7 anys, que s’han dissenyat per inspirar
en els infants de Bellpuig l’amor per la música i la possibilitat de relacionar-s’hi al llarg de la
vida.

Aquests programes, que s’inicien en l’activitat gratuïta que es fa a l’escola bressol, inclouen de
forma gradual la sensibilització musical, el cor infantil, el taller d’instruments i l’instrument.

Les preinscripcions per al curs 2022-2023 es faran a través de la pàgina web de l’escola del 2 al
27 de maig i les matrícules del 6 al 30 de juny.

 

 

https://comarquesdeponent.com/urgell/noves-ofertes-educatives-a-lescola-municipal-de-musica-de-bellpuig/
http://www.bellpuig.cat/emmb
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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.

http://infoanoia.cat/montbui-reobre-llar-dinfants-montxic-nucli-antic/
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Més de seixanta famílies visiten la nova llar
d'infants d'UManresa, la Upetita - Canal
Taronja Comarques Centrals
Seixanta-cinc famílies han aprofitat la Jornada de Portes Obertes que s’ha fet aquest dissabte
per conèixer el projecte educatiu i les instal·lacions de la Upetita. La Upetita és una nova llar
d’infants que entrarà en funcionament el curs que ve i que té com a peculiaritat que és la primera
escola bressol del país vinculada a uns estudis de Grau en Mestre d’Educació Infantil i al CFGS
d’Educació Infantil. Les famílies interessades en el projecte han pogut recórrer les instal·lacions i
conèixer, de la mà de les mestres que han dissenyat l’escola, les seves peculiaritats. A banda
de la seixantena de famílies que han aprofitat la Jornada de Portes Obertes, n’hi ha una
cinquantena més d’interessades que faran visites personalitzades en properes dates. La llar
d’infants ofereix un total de 41 places.

Ubicada a les instal·lacions del nou edifici FUB 4 -UEducació, la Upetita serà singular per la
seva vinculació a la Universitat, perquè posarà en contacte infants, cultura i ciència, perquè
permetrà dur a la pràctica la innovació pedagògica que es treballa a les aules universitàries i
perquè, en la línia de l’especialització d’UManresa, apostarà per la promoció de la curiositat i
l’esperit investigador dels infants.

La nova llar d’infants té una superfície d’uns 600 metres quadrats i el seu disseny i projecte
educatiu respon a una visió de l’infant com a ésser intel·ligent i capaç, amb una inclinació
natural a fer-se preguntes sobre el seu entorn, fet que la nova escoleta vol fomentar i estimular.

(Vistes 62, 4 Vistes avui)

https://www.canaltaronja.cat/central/manresa/mes-de-seixanta-families-visiten-la-nova-llar-dinfants-dumanresa-la-upetita/
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INMA LIDÓN  VALENCIA 
El grado de conocimiento del valen-
ciano que se exigirá a los altos fun-
cionarios en la Comunidad Valen-
ciana ha abierto una brecha más 
entre el PSOE y Compromís. Mien-
tras que los socialistas, con la con-
sellera de Justicia y Administración 
Pública, Gabriela Bravo, a la cabeza 
optan por ajustarlo al que acredita 
el sistema educativo, los nacionalis-
tas quieren que sea más elevado y 

exigen un C1. Para los socios de 
Puig, este nivel es «imprescindible» 
e «irrenunciable», tanto que organi-
zaciones próximas a sus posturas, 
como Escola Valenciana, han «invi-
tado» ya a Bravo a dimitir ante la 
propuesta de rebaja.  Para la conse-
llera, la postura que defiende Com-
promís supone exigir «un plus» que 
no es razonable y se traduce en de-
mandar «niveles superiores a lo que 
el sistema educativo garantiza». 

Ambos partidos, con el apoyo de 
Podemos, sacaron adelante la Ley 
de Función Pública que imponía a 
todos los aspirantes a empleados 
públicos de la Generalitat la obliga-
ción de «acreditar la competencia 
lingüística en valenciano». Sin em-
bargo, ante las diferencias, se apla-
zó la definición exacta del conoci-
miento para cada categoría a su de-
sarrollo en un reglamento posterior 
guiado por el dictamen de la Comi-
sión de Competencia Lingüística, 
formada por expertos y políticos. 

El informe de la comisión revela 
que las diferencias son significati-
vas, sobre todo para la escala más 
alta de la Administración, los gru-
pos A1 y A2. Mientras que los 
miembros afines a Compromís op-
taron por que la exigencia que re-
coja el futuro decreto sea de un C1, 

los socialistas la rebajaron a un B2 
por una razón que expuso la conse-
llera Bravo: «Exigimos lo que ga-
rantiza el sistema educativo».  

Según explicó, este decreto debe 
ir acompasado en el tiempo con la 
aprobación de otro de Educación 

que regule la homologación de los 
conocimientos que se adquieren en 
las diferentes etapas educativas. La 
comisión propone que sea el B-1 en 
la enseñanza obligatoria, el B2 supe-
rado el Bachillerato y el C1 al «obte-

ner una puntuación superior al 7 en 
la PAU y superar una prueba oral».  
«Con el sistema actual, no están ga-
rantizando ni el B2», advirtió. Bravo 
recordó que si bien Galicia y Catalu-
ña exigen el C1 a sus funcionarios, 
ambas autonomías se lo reconocen a 
quienes superan el Bachiller.  

Para la consellera resulta llamati-
vo que sea el partido que ha promo-
vido el aumento del valenciano en 
las aulas cuestiona lo aprendido. «Si 
decimos que el plurilingüismo ga-
rantiza el dominio de las dos len-
guas, no sé por qué cuestionamos la 
capacidad adquirida en valenciano 
sometiéndoles a pruebas». Estas dis-
crepancias pueden acabar provocan-
do que el requisito no se desarrolle 
tampoco en esta segunda legislatura 
del Botànic, lo que en opinión de Ga-
briela Bravo sería «un gran fracaso».

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
La Comunidad de Madrid ha recupe-
rado en el currículo de Bachillerato 
la lectura obligatoria de El Quijote, 
La Celestina o el Lazarillo de Tormes. 
Los alumnos podrán leer las obras 
completas o con fragmentos seleccio-
nados, pero tendrán que hacerlo pre-
ceptivamente por orden directa del 
Gobierno regional. El borrador del 
decreto que detalla lo que tienen que 
estudiar los alumnos de entre 16 y 18 
años, al que ha tenido acceso EL 
MUNDO, menciona expresamente a 
Cervantes, Góngora, Quevedo, Lope 
de Vega, sor Juana Inés de la Cruz, 
Calderón de la Barca, Juan Ramón 
Jiménez y el «teatro lorquiano».  

La ley vigente, la Lomloe, no entra 
a especificar autores concretos y se 
limita a prescribir, en el primer cur-
so, la «lectura de clásicos de la litera-
tura española desde la Edad Media 
hasta el Romanticismo» y, en el se-
gundo curso, «la lectura de obras re-
levantes de la literatura española del 
último cuarto del siglo XIX y de los 
siglos XX y XXI en torno a tres ejes: 
Edad de Plata de la cultura española 
(1875-1936); guerra civil, exilio y dic-
tadura, y literatura española e hispa-
noamericana contemporánea». Deja 
que sean los centros educativos los 
que precisen qué se lee en cada caso.  

Pero Madrid ha preferido blindar 
obras y autores y establecer un canon 
literario con «contenidos imprescin-
dibles». Concreta los «clásicos que 
deben ser estudiados» porque ha vis-
to que el Siglo de Oro no se mencio-
naba en el currículo estatal.  

«Marcamos unas pautas con las 
obras. Son de lectura obligatoria, pe-
ro se puede leer la obra completa o 
fragmentos. Dependiendo de cada 
epígrafe, el profesor elegirá qué da. 
Antes todo era muy abierto y ahora 
ponemos nombres y apellidos», ex-
plican en el Gobierno madrileño.  

A diferencia de la asignatura de 
Historia de la Filosofía, donde sí se 
concretan los autores en los desarro-
llos de las sucesivas leyes estatales, 
en Lengua y Literatura Castellana 
apenas se precisan. Ni siquiera lo ha-
cía el de la Lomce del PP, que era muy 
exhaustivo. Sólo fijaba como «están-
dar de aprendizaje evaluable» que el 
alumno «lee y comprende una selec-
ción de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y representati-
vos de la literatura de la Edad Media 
al Siglo de Oro». Madrid asumió en 
2015 ese currículo y no lo concretó. 

En el de la ley anterior, la Loe del 
PSOE de 2006, sí se citaba a «Cer-
vantes y la novela moderna», a 
Bécquer y a Lope de Vega. El drama-
turgo madrileño era el único nombre 
que aparecía en el desarrollo de la 
Logse socialista de 1990, donde tam-
poco se citaban obras literarias. 

Esta precisión sí estaba, a cambio, 
en la orden ministerial de 1975 que 
desarrolló el plan de estudios del Ba-
chillerato de la Ley General de Edu-
cación (1970). Eran los tiempos de 
EGB y BUP. En las décadas de los 70, 
los 80 y los 90, los jóvenes que estu-
diaban 3º de BUP (el actual 1º de Ba-
chillerato) estaban obligados al «es-
tudio y análisis» de La Celestina y las 
Coplas de Manrique; al «estudio es-
pecial de El Quijote», y al aprendiza-
je del Lazarillo, que podía ser susti-
tuido por El libro de la vida de Santa 
Teresa de Jesús o por De los nom-
bres de Cristo de Fray Luis de León. 

Ahora Madrid sigue este esque-
ma, que garantiza más homogenei-
dad. Porque todo dependía de los 
institutos, así que, si un profesor de-

cidía que sus alumnos no leyeran El 
Quijote, podía hacerlo, porque nin-
gún texto legal le obligaba a ello.   

¿Qué ha ocurrido en la práctica?   

Horacio Silvestre, director del insti-
tuto de excelencia San Mateo, expli-
ca que sus alumnos leen el Lazarillo 
y La Celestina y a Lope de Vega y 
Garcilaso, entre otros, pero no El 
Quijote entero. Otro centro muy re-
conocido, el colegio San Agustín, ha 
sustituido la obra cumbre de Cervan-
tes por sus Novelas ejemplares, pero 
en 3º de la ESO leen el Lazarillo y en 

1º de Bachillerato, La Celes-
tina. En el colegio interna-
cional Kolbe de Villanueva 
de la Cañada leen La Celes-
tina y El Quijote en 1º de 
Bachillerato y el Lazarillo 
en 3º de la ESO de forma 
obligatoria, unos capítulos 
en clase y otros en casa. 

En otras autonomías pa-
sa algo parecido. «Se lee 
una antología de El Quijote 
y una obra de teatro clásico, 
normalmente El alcalde de 
Zalamea, El caballero de 
Olmedo o Fuenteovejuna», 
explica Miguel González 
Dengra, director del IES 
Mariana Pineda de Grana-
da y catedrático de Lengua.  

En el resto de asignatu-
ras, Madrid ha añadido 
muchos contenidos al cu-
rrículo estatal. En Historia 
de España, los alumnos 
aprenderán todos los acon-
tecimientos importantes an-
teriores a 1812. En Historia 
de la Filosofía, se estudiará 
también la dialéctica hege-
liana y a Averroes, Maimo-
nides, Newton y Foucault.  

La relación de nombres 
es tan prolija que en las ma-
terias artísticas o audiovi-
suales aparecen los grafite-
ros Banksy y Boa Mistura, 
los videoartistas Bill Viola y  
Pipilotti Rist, los cineastas 
David Fincher y Chris-
topher Nolan o los grandes 
de la televisión Chicho Ibá-
ñez Serrador, Valerio Laza-
rov y Lolo Rico. También 
sale el autor de Los Simp-
sons Matt Groening. Refe-

rentes, en suma, muy reconocibles 
para los miembros de la generación 
de EGB, que ahora tienen hijos en la 
edad de ir al Bachillerato.  

Madrid recupera la lectura obligada 
de ‘El Quijote’ y ‘La Celestina’ 
El currículo de Bachillerato blinda grandes obras y autores de la literatura española

Compromís aprieta a 
Puig con el valenciano   
Exige que el requisito para los funcionarios sea 
mayor al acreditado por el sistema educativo 

Isabel Díaz Ayuso, en el instituto Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón (Madrid). EUROPA PRESS

C1
Títulos. Mientras los 
nacionalistas exigen 
un C1, los socialistas 
optan por el B-2, «lo 
que garantiza el 
sistema educativo».

En Historia de la 
Filosofía se estudiará 
a Foucault, Newton y 
la dialéctica hegeliana
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