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Sindicats, famílies i docents sortiran al
carrer el 14 de maig en defensa de l’escola
pública

Aquesta mobilització, de la qual s’han desmarcat
CCOO, UGT i Usoc, incorpora la demanda de retirar els
concerts educatius

Diversos sindicats de docents, el Sindicat d’Estudiants (SE) i l’Associació de Federacions
de Famílies de Catalunya (aFFaC) han convocat una manifestació per al dissabte 14 de maig
a Barcelona en defensa de l’educació pública. La novetat d’aquesta mobilització és que hi ha
sindicats (CCOO, UGT i Usoc) que s’han desmarcat de la unitat que les centrals mantenen
davant el Departament d’Educació a causa que, a petició de l’aFFaC, s’ha inclòs en les
reivindicacions la retirada progressiva dels concerts educatius, cosa que no comparteixen.

La portaveu d’Ustec, Iolanda Segura, ha assegurat que la unitat sindical «no s’ha trencat»
malgrat que CCOO, UGT i Usoc «no estan d’acord de demanar el desmantellament de l’escola
concertada». Així, ha avançat que aquesta setmana els set sindicats convocants de les vagues
del març anunciaran les pròximes protestes. Planegen vagues mensuals aquest maig o una
d’indefinida al juny.

Així, la manifestació del 14 de maig incorpora dues peticions: la retirada dels concerts i
recursos per a l’escola inclusiva. Ho ha detallat aquest dimecres Belén Tascón, presidenta
de l’aFFac, que ha argumentat que la doble xarxa escolar –escoles públiques i escoles
concertades– «provoca segregació escolar», ja que «l’escola pública acull a tots, i la
concertada, elegeix». «Conviuen dos sistemes que comparteixen recursos», ha afegit, cosa que
està «generant molts problemes».

Notícies relacionades

Entre aquests problemes, lligat a la caiguda de la natalitat, hi ha el de la «sobreoferta de
places concertades», que té com a «dany col·lateral» el tancament de grups a l’escola pública.
En aquest punt, ha criticat que el Departament d’Educació «no elimini places concertades
d’infantil 3 que no s’omplen» i, en canvi, «elimini grups de la xarxa pública». Ha situat en 16.000
places la sobreoferta de P3 en la concertada. «Això és pressió per a la pública, perquè
Educació, com que hi ha un acord de concerts, no pot tancar aquests grups. Sobre els que pot
actuar és sobre els centres públics», ha exposat Tascón.

Altres reivindicacions de la manifestació del 14-M són la inversió del 6% del PIB en l’educació
pública, tornar a l’horari lectiu d’abans de les retallades, la reducció de ràtios estructurals, la
derogació del decret de plantilles i l’increment del personal d’atenció a l’alumnat.

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20220504/manifestacion-14-mayo-defensa-escuela-publica-barcelona-13607675
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La Fiscalia arxiva la denúncia de Ciutadans
contra Educació per incomplir amb el 25%
de castellà | NacióDigital
El fiscal superior de Catalunya,

Francisco Bañeres

, ha arxivat la denúncia de Ciutadans contra el conseller d'Educació, Josep González Cambray, i
altres alts càrrecs del seu departament per suposadament no complir la sentència que obliga a
impartir un

25% d'hores en castellà

a les aules.

Bañeres sosté que la sentència encara està en fase d'execució i que no hi ha

cap indici que faci sospitar que el departament hagi instat a incomplir-la

. No obstant, recorda que qualsevol ciutadà afectat pot demanar-ne el compliment a la direcció
del centre educatiu dels seus fills. Cs acusava Cambray de prevaricació i de tenir un "

pla criminal

" per desobeir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El fiscal diu que la denúncia de Cs té "

un contingut de naturalesa més política que jurídica

" i que no concreta quines actuacions del conseller o altres alts càrrecs suposarien un delicte de
prevaricació. "Els denunciants mostren el seu desacord amb les línies directrius que han traçat
la política lingüística en l'àmbit educatiu en els últims anys", diu l'escrit, que afegeix que "una
cosa és que es discrepi i l'altra que se sostingui que aquest apartament de la legalitat constitueix
un pla criminal".

De fet, la Fiscalia recorda que hi ha diverses sentències sobre la qüestió, i per tant la justícia ja
ha parlat del tema i les autoritats educatives

han complert les sentències que obligaven a atendre en castellà

alumnes concrets. A més, afegeix que el dret penal és l'última opció de la justícia davant del
"desbordament groller de la legalitat, situació que no s'adverteix en els fets referits".

El ministeri públic diu que la sentència del desembre del 2020 del TSJC està en procés
d'execució, i per això "

resulta prematur

https://www.naciodigital.cat/noticia/233903/fiscalia-arxiva-denuncia-ciutadans-educacio-25-castella


sobre si, a data d'avui, i sense que consti deducció de testimoni per part de l'autoritat judicial, ha
existit incompliment o desatenció al mandat del tribunal per part de l'actual conseller o altres
autoritats del departament afectat".

Per últim, la Fiscalia recorda que aquesta última sentència

no només afecta a alumnes concrets, sinó a tot el sistema educatiu

. Per això, assegura que "qualsevol ciutadà amb interès legítim, o associació que actuï en el seu
nom, pot sol·licitar la seva execució immediata a l'administració sense necessitat d'acudir a un
nou procés judicial en el que s'estenguin els efectes de la resolució al seu cas particular".

Al ministeri públic no li consta que el departament hagi enviat

cap instrucció genèrica als centres educatius

, però considera que correspon a cada centre i al seu director dissenyar el pla lingüístic que faci
complir la sentència. Per això, la Fiscalia adverteix que "els termes de la sentència del TSJC
són suficientment clars i explícits; el seu mandat és perfectament comprensible pels seus
destinataris, que queden obligats al seu compliment".
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Les escoles bressol municipals de
Barcelona i Girona no avançaran l'inici del
curs
Divisió a les escoles bressol municipals a l'hora de començar el pròxim curs escolar: les llars
d'infants de Barcelona i Girona han decidit mantenir la data l'inici tradicional, el 12 de
setembre, i no avançar-la al 5 de setembre, com sí que farà l'educació primària en aplicació del
calendari escolar aprovat per la Generalitat.

A Lleida i Tarragona, en canvi, sí que s'adaptaran al calendari de la Generalitat i els alumnes
de les llars d'infants començaran el curs 2022-2023 el mateix dia que els alumnes de primària, el
5 de setembre.

La competència sobre el calendari escolar de les escoles bressol municipals correspon als
ajuntaments, que tradicionalment l'han fet coincidir amb el calendari escolar de l'educació
obligatòria, marcat per la Generalitat.

A Barcelona, la decisió de mantenir l'inici de curs el 12 de setembre s'ha adoptat després que
l'Ajuntament ha pactat amb els sindicats una moratòria del calendari del centenar d'escoles
bressol municipals.

D'aquesta manera es vol guanyar temps per adaptar-se als canvis necessaris i alhora
negociar com tot plegat afecta els drets dels treballadors.

L'acord entre l'Ajuntament i els sindicats ha arribat just abans que comenci el període de
preinscripció, aquest dijous.

Tot i no avançar l'inici de curs, a Barcelona només una de les 103 llars d'infants municipals ha
anunciat casals al setembre per facilitar la conciliació familiar.

A Girona, les escoles bressol començaran el 12 perquè l'Ajuntament assegura que no hi ha
prou temps per organitzar l'avançament de l'inici de curs.

Així les coses, a les ciutats de Barcelona i Girona hi haurà famílies que viuran un doble o un
triple inici de curs: el 5 de setembre per al parvulari i la primària, el 7 per a l'ESO i el 12 per a
l'escola bressol.

Barcelona: 8.500 places de 0 a 3 anys

Aquest dijous, a Barcelona, comença la preinscripció a les 103 escoles bressol municipals,
que sumen una oferta de 4.460 noves places, dividides entre 607 grups.

En total, el curs vinent les llars d'infants gestionades per l'Institut Municipal d'Educació de
Barcelona (IMEB) tindran una capacitat de 8.588 places.

https://www.ccma.cat/324/les-escoles-bressol-municipals-de-barcelona-i-girona-no-avancaran-linici-del-curs/noticia/3162027/
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UPN solicita la comparecencia en el Senado
de la ministra de Educación para...
El senador de UPN, Alberto Catalán, ha solicitado la comparecencia en la Cámara Alta de la
ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, para que informe sobre los
"cambios radicales" introducidos en el sistema educativo y los reales decretos por los que se
establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato.

"Debe dar explicaciones sobre los motivos que han llevado a renunciar a los valores de trabajo
y esfuerzo en el sistema educativo y a enmascarar los malos resultados del mismo
disminuyendo el conocimiento y facilitando que los alumnos pasen de curso con suspensos", ha
destacado Catalán en un comunicado.

Para el senador regionalista, "las directrices establecidas por el Ministerio abocan al sistema
educativo español a una pérdida evidente de la calidad y de la equidad, conceptos que debieran
primar por encima de cualquier otro interés".

En este sentido, ha considerado "un despropósito" que "se pretenda suprimir en la ESO toda la
historia anterior a 1812, tal y como han denunciado desde la Academia de la Historia".

"Además, se quitan las notas numéricas, los exámenes de recuperación, los itinerarios y el límite
de suspensos para pasar de curso y obtener el título, entre otras medidas, lo que va a provocar
una disminución del nivel académico de los estudiantes y una deriva imperdonable del sistema
educativo español", ha añadido.

Catalán ha recalcado que "las cifras de abandono escolar o de repetición de cursos no se
pueden ocultar flexibilizando las evaluaciones, suprimiéndolas o eliminando las calificaciones
numéricas, tampoco devaluando la obtención de un título, cambios todos ellos que, según
parece, se hace por unos intereses ideológicos determinados, ya que de otra forma no tendrían
explicación semejantes despropósitos".

El senador navarro ha señalado, por otro lado, que "el Gobierno deberá hacer un seguimiento
de la parte del currículo que corresponde a las Comunidades Autónomas".

"Es inadmisible que se incumplan en algunas comunidades la legalidad constitucional y el
Ministerio y la inspección miren para otro lado, como ocurre en Navarra, donde hay libres de
texto que no cumplen el currículo ni respetan la realidad institucional de la misma", ha
remarcado.

Finalmente, ha recordado que "hace unos días, reconocidos filósofos, historiadores,
matemáticos y escritores firmaban un manifiesto contra la LOMLOE o 'Ley Celaá' en el que,
además de proponer determinadas medidas que se deberían tener en cuenta por las
autoridades educativas, expresaban que la enseñanza en todas sus etapas debe tratar de
aspirar a ser de calidad, con una instrucción basada en el esfuerzo, mérito y contenidos, lejos de
adoctrinamientos y buscando la equidad".

https://www.pamplonaactual.com/articulo/politica/upn-solicita-comparecencia-senado-ministra-educacion-explicar-cambios-radicales-sistema/20220504103001300554.html
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Nova protesta per una escola pública de
qualitat | R.M.B | Barcelona | Educació | El
Punt Avui
El Sindicat d’Estudiants, l’aFFac i part dels sindicats docents (Ustec, Intersindical, Professors de
Secundària i CGT) han convocat una nova manifestació per al 14 de maig, en aquest cas en
defensa de l’escola pública de qualitat i contra els concerts educatius. Aquest últim punt ha
motivat que, a diferència de les jornades de vaga del març, la convocatòria no hagi estat unitària,
ja que CCOO, la UGT i la USOC no comparteixen aquesta reivindicació. La portaveu de la
Ustec, Iolanda Segura, va negar ahir que s’hagi trencat la unitat sindical de la lluita per la
reversió de les retallades i contra el nou calendari escolar, que va motivar la convocatòria de
cinc dies de vaga al març. De fet, avui tots els sindicats anunciaran, de forma conjunta, noves
jornades de vaga.

Les famílies representades en l’aFFac i els estudiants se solidaritzen amb les reivindicacions
dels docents perquè entenen que la millora de les condicions laborals repercuteix en la millora
del sistema educatiu. Reclamen, entre d’altres, la reversió de les retallades i una inversió
mínima del 6% del PIB en educació, com marca la llei educativa de Catalunya –el doble de la
inversió actual. També la retirada del nou currículum, l’estabilització del personal, la fi de
tancament de grups a la xarxa pública i l’eliminació progressiva dels concerts. Segons la
presidenta de l’aFFac, Belén Tascón, l’existència de l’escola concertada suposa “una anomalia”
que genera segregació escolar: “Conviuen dos sistemes i estem compartint recursos.”

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2135142-nova-protesta-per-una-escola-publica-de-qualitat.html
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Sindicatos, familias y estudiantes se
manifestarán el 14 de mayo por una
educación "de calidad" - Barcelona - COPE
Los sindicatos educativos Ustec·Stes, Intersindical-CSC, Aspepc·Sps y CGT, el Sindicat
d'Estudiants y las Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) han
anunciado este miércoles una manifestación en Barcelona el próximo 14 de mayo "por una
educación de calidad".

Los sindicatos han exigido la inversión del 6% del PIB en educación, la reversión de los
recortes, dejar de cerrar centros y grupos en la pública y la "eliminación progresiva" de
los conciertos que no den respuesta a las necesidades de escolarización, la retirada del
nuevo calendario y del currículum, la estabilización del personal, que la Conselleria de
Educación de la Generalitat se haga responsable de defender la inmersión lingüística y
una negociación real y la dimisión del conseller Josep Gonzàlez-Cambray.

Habrá una manifestación a las 12.00 horas desde la plaza Universitat hasta el parque de la
Ciutadella, donde se celebrará un almuerzo, charlas, debates y conciertos y se reservará
un espacio infantil para las familias que se manifiesten.

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha celebrado que sindicatos, familias y
estudiantes se movilicen juntos, porque "la educación es una preocupación de toda la
sociedad", y ha lamentado el alejamiento de la clase política de la realidad de los centros
educativos.

Por parte de Intersindical-CSC, Bernat Pèlach ha destacado la importancia de "visibilizar
que familias y estudiantes están al lado de los sindicatos" y ha asegurado que eso
desmonta el relato de la Conselleria de que las organizaciones no quieren mejorar el
sistema y son intransigentes --textualmente-- en la negociación.

David Rabadà, de Aspepc·Sps, ha lamentado el "cinismo" de Gonzàlez-Cambray y ha
criticado que la calidad educativa y laboral de la educación catalana no mejora desde
hace años.

La portavoz de la CGT, Marta Minguella, ha lanzado un aviso a la Conselleria: "Tienen un
conflicto abierto porque la comunidad educativa está determinada a defender la escuela
pública, y no lo solucionarán con campañas de desprestigio contra el profesorado".

La presidenta de Affac, Belén Tascón, ha explicado que se pide la eliminación progresiva
de los conciertos educativos porque "la doble red educativa provoca segregación
escolar", y ha destacado que la convocatoria apuesta también por un sistema educativo
inclusivo.

Por último, Borja Latorre, del Sindicat d'Estudiants, ha defendido "continuar la lucha,
unificarla y extenderla a más sectores en lucha", ha calificado a Gonzàlez-Cambray de
cadáver político y ha exigido su dimisión.

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/noticias/sindicatos-familias-estudiantes-manifestaran-mayo-por-una-educacion-calidad-20220504_2062959


Segura ha restado importancia al hecho de que Usoc, UGT y CC.OO., sindicatos
mayoritarios en la educación concertada, no se hayan sumado a la convocatoria del 14 de
mayo porque defiende la eliminación de los conciertos: "La unidad sindical no se ha
roto".

De hecho, ha apuntado que en los próximos días todos los sindicatos de la plataforma de
las huelgas del pasado marzo, incluidos los señalados, anunciarán más movilizaciones,
dada la "rotura de las negociaciones" que, en su opinión, ha protagonizado la Conselleria.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado
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Crida a una manifestació educativa el 14 de
maig a Barcelona
Els sindicats reprenen les mobilitzacions en aquesta recta final de curs 2021-2022 i convoquen
una manifestació a Barcelona el dissabte 14 de maig en defensa de l’educació pública i
contra la gestió del conseller Josep Gonzàlez-Cambray. En una compareixença a la seu
d’USTEC, els representant dels docents han explicat que la marxa sortirà a les 12 h des de la
plaça de la Universitat i acabarà al Parc de la Ciutadella. La protesta la convoquen els
sindicats USTEC-STEs, el Sindicat de Professors de Secundària, Intersindical-CSC i CGT,
així com el Sindicat d’Estudiants. Per primera vegada, també s’hi sumen les famílies
representades per l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes).

Segons han explicat, aquest cop és “tota la comunitat educativa” la que sortirà al carrer per
donar suport als docents i rebutjar “l’actitud de menysteniment” del conseller d’Educació
envers els treballadors, les famílies i els estudiants. Entre les demandes que sindicats, famílies i
estudiants fan de manera unitària hi ha la reclamació de destinar com a mínim el 6 % del PIB a
Educació, revertir les retallades (com per exemple la reducció de ràtios a l’educació pública),
la fi del tancament de grups a l’escola pública i l’eliminació progressiva de la concertació
de centres privats que no donin resposta a les necessitats d’escolarització.

L’aFFaC demana l’eliminació de les escoles concertades

Les famílies representades per l’aFFaC fan un pas endavant i se sumen a les mobilitzacions
sindicals. Després que els sindicats ocupessin la conselleria i convoquessin les vagues, les
AFA i AMPA s’han mantingut al marge i han demanat mantenir obert el diàleg per reduir la
crispació de la comunitat educativa. Ara, l’aFFaC s’hi suma per reclamar que s’eliminin els
concerts a les escoles, dins la campanya que està duent a terme.

Això ha provocat que CCOO i UGT, sindicats que tenen afiliats a les escoles concertades, es
despengin de la jornada. De fet, aquests sindicats reclamen l’equiparació de les condicions
laborals entre els docents de la pública i la concertada. La portaveu d’USTEC-STES, Iolanda
Segura ha matisat que, tot i que no convoquin la mobilització tots els sindicats, la unitat sindical
iniciada amb les darreres jornades de vaga no s’ha trencat. De fet, la portaveu ha avançat
que aquesta mateixa setmana anunciaran les mobilitzacions que tenen previst fer a final de curs.

Possible vaga indefinida d’ensenyament al juny

Serà una jornada reivindicativa en què es trencarà la unitat sindical, però es recollirà el
malestar d’una part important de la comunitat educativa, després dels cinc dies de vaga del març
i amb l’amenaça de vaga indefinida educativa a partir del 13 de juny i fins a finals de curs. Al
darrere hi ha el malestar sindical per l’anunci de l’avançament de curs i l’aplicació del nou
currículum, que els sindicats consideren “imposat sense diàleg”.

Boicots i protestes als actes de Cambray

Els sindicats ja treballen en més manifestacions a Barcelona i altres actes de protesta molt
centrades en el conseller. De fet, ja han explicat que boicotejaran tots els actes públics de Josep

https://beteve.cat/societat/sindicats-educacio-estudiants-families-manifestacio-barcelona-14-maig-cambray/
https://beteve.cat/societat/sindicats-amenacen-protestes-vagues-ensenyament-tercer-trimestre-no-tranquil/
https://beteve.cat/manifestacio/
https://beteve.cat/societat/affac-demana-restablir-dialeg-educacio-evitar-vaga-escoles/
https://beteve.cat/societat/vaga-educacio-5-dies-marc-contra-calendari-escolar-2022-23-catalunya/
https://beteve.cat/societat/professors-secundaria-vaga-indefinida-13-juny-selectivitat/


Gonzàlez-Cambray, com en les darreres ocasions en què ja van impedir un acte de la
Fundació Bofill amb presència del conseller.

https://beteve.cat/societat/protesta-mestres-obliga-suspendre-acte-ub-conseller-gonzalez-cambray/
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Llagostera Ràdio - La comunitat educativa
convoca una mobilització unitària en
defensa de l'educació pública el 14 de maig

Entre les demandes, exigeixen revertir les retallades i eliminar progressivament la
concertació de centres privats per la sobreoferta de places concertades davant la
manca de places públiques.

Han convocat la mobilització pel 14 de maig els sindicats USTEC·STEs (IAC), Intersindical-
CSC, aFFaC, Professors de Secundària, CGT i Sindicat d'Estudiants. Per contra, no s'hi han
sumat CCOO, UGT i USOC, ja que no veuen de la mateixa manera la demanda concreta sobre
els centres concertats.

La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha explicat que la mobilització es farà en dissabte
perquè s'hi puguin sumar tant professors com estudiants i famílies.

Segura ha matisat que, tot i que no convoquin la mobilització tots els sindicats del sector
educatiu, la unitat sindical iniciada amb les darreres jornades de vaga no s'ha trencat. De fet, la
portaveu ha avançat que aquesta mateixa setmana anunciaran les mobilitzacions que tenen
previst fer a final de curs.

En un comunicat titulat 'La comunitat educativa diu prou', les entitats convocants de la
mobilització del dia 14 denuncien que part dels drets retallats al sector encara no s'han
recuperat i exigeixen revertir retallades.

Reclamen com a reivindicació "irrenunciable" que el curs 2022/23 es restableixi l'horari lectiu
anterior a les retallades per a tot el personal, la fi del tancament de grups i centres de la xarxa
pública i l'eliminació progressiva de la concertació als centres privats "que no donin resposta a
les necessitats d'escolarització".

A banda, plantegen que es destini com a mínim el 6% del PIB per a educació, la reducció de
ràtios estructurals, més personal d'atenció directa a l'alumnat, derogar el decret de plantilles i
equiparació salarial a l'FP. També demanen retornar al caràcter lectiu de les dues hores de
reducció al personal major de 55 anys.

Iolanda Segura ha argumentat que totes les demandes busquen millorar l'educació, que ha
recordat que és "el pilar" de la societat, i ha denunciat que la conselleria d'Ensenyament i la
classe política viuen "allunyats" de la realitat dels centres educatius. A més, ha exposat que el
sistema educatiu està molt segregat i calen inversions.

Al seu torn, Bernat Pèlach, de la Intersindical, ha subratllat que és una responsabilitat del
Departament "posar cartes sobre la taula" i ha afirmat que no serveix dir que no hi ha temps. "Als
nomenaments d'agost es pot posar més personal sobre la taula, si no es posen els recursos de
cara curs vinent, la qualitat educativa estarà empitjorant o es mantindrà igual de crítica com fins
ara", ha augurat.

La mobilització del 14 de maig està plantejada com una manifestació unitària, ja que la

https://www.llagosteraradio.cat/noticies/6149-comunitat-educativa-convoca-mobilitzacio-unitaria-defensa-educacio-14-maig


convoquen sindicats de docents, estudiants i també famílies, representades per l'aFFac. La
presidenta de l'associació, Belén Tascón, ha explicat en una roda de premsa conjunta amb la
resta d'organitzacions convocants que per part de les famílies donen suport a la reversió de les
retallades i afegeixen dues demandes molt concretes: l'eliminació progressiva de concerts
educatius i l'aposta per un sistema educatiu inclusiu.

En el primer cas, ha assenyalat que l'existència d'una doble xarxa és una "anomalia" que
genera, entre altres, segregació escolar. "Eliminar els concerts educatius quan tenim sobreoferta
vol dir que s'haurien d'haver eliminat les places que any rere any no s'ocupen perquè sinó es
pressiona sobre el sistema públic", ha denunciat.

Per la seva banda, i en nom del Sindicat d'Estudiants, Borja Latorre ha defensat unificar la lluita i
ha reclamat els recursos necessaris per atendre les demandes de la comunitat educativa, alhora
que ha expressat solidaritat amb els docents. "Estudiants, professors i famílies sortirem als
carrers per dir 'Cambray, dimissió' i seguir defensant una educació pública de qualitat, laica,
feminista i en català", ha assegurat.

"Estem presentant mobilització en què famílies i estudiants s'han unit a les reivindicacions per
una escola pública digna, és una advertència", ha afegit Marta Minguella, de la CGT
Ensenyament.
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Males notícies per Cs: Arxiven la denúncia contra Educació pel
suposat incompliment del 25% de castellà La República

Pla obert del portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, intervenint durant el ple. Imatge del 3 de novembre de 2021

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha arxivat la denúncia de Cs contra el conseller d’Educació, Josep González Cambray, i altres alts
càrrecs del seu departament per suposadament no complir la sentència que obliga a impartir un 25% d’hores en castellà a les aules.

Bañeres sosté que la sentència encara està en fase d’execució i que no hi ha cap indici que faci sospitar que el departament hagi instat a incomplir-la. Això
no obstant, recorda que qualsevol ciutadà afectat pot demanar-ne el compliment a la direcció del centre educatiu dels seus fills. Cs acusava Cambray de
prevaricació i de tenir un “pla criminal” per desobeir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Una denúncia que feia aigües

El fiscal diu que la denúncia de Cs té “un contingut de naturalesa més política que jurídica” i que no concreta quines actuacions del conseller o altres alts
càrrecs suposarien un delicte de prevaricació. “Els denunciants mostren el seu desacord amb les línies directrius que han traçat la política lingüística en
l’àmbit educatiu en els últims anys”, diu l’escrit, que afegeix que “una cosa és que es discrepi i l’altra que se sostingui que aquest apartament de la legalitat
constitueix un pla criminal”.

De fet, el ministeri públic recorda que hi ha diverses sentències sobre la qüestió, i per tant la justícia ja ha parlat del tema i les autoritats educatives han
complert les sentències que obligaven a atendre en castellà alumnes concrets. A més, afegeix que el dret penal és l’última opció de la justícia davant del
“desbordament groller de la legalitat, situació que no s’adverteix en els fets referits”.

La fiscalia diu que la sentència del desembre del 2020 del TSJC està en procés d’execució, i per això “resulta prematur sobre si, a data d’avui, i sense que
consti deducció de testimoni per part de l’autoritat judicial, ha existit incompliment o desatenció al mandat del tribunal per part de l’actual conseller o altres
autoritats del departament afectat”.

Per acabar, la fiscalia recorda que aquesta última sentència no només afecta alumnes concrets, sinó a tot el sistema educatiu. Per això, assegura que
“qualsevol ciutadà amb interès legítim, o associació que actuï en el seu nom, pot sol·licitar la seva execució immediata a l’administració sense necessitat
d’acudir a un nou procés judicial en el qual s’estenguin els efectes de la resolució al seu cas particular”. Al ministeri públic no li consta que el departament
hagi enviat cap instrucció genèrica als centres educatius, però considera que correspon a cada centre i al seu director dissenyar el pla lingüístic que faci
complir la sentència.

Per això, la fiscalia adverteix que “els termes de la sentència del TSJC són prou clars i explícits; el seu mandat és perfectament comprensible pels seus
destinataris, que queden obligats al seu compliment”.

https://www.larepublica.cat/noticies/politica/males-noticies-per-cs-arxiven-la-denuncia-contra-educacio-pel-suposat-incompliment-del-25-de-castella/


Mitjà: ABC

Publicat: 05/05/2022

Edició: NACIONAL

Secció: SOCIEDAD

Audiència: 430.000 Lectores

Difusió: 57.005 Ejemplares

Valor: 5.792€

 

ESTHER ARMORA 

BARCELONA 

La Generalitat sigue escalando posi-

ciones en su carrera contra reloj para 

convertir el catalán en la única lengua 

hegemónica en las universidades. La 

Consejería de Investigación y Univer-
sidades anunció ayer que aumentará 

por primera vez el importe de las ayu-

das a las tesis doctorales escritas en 

catalán (Tdcat). Hasta ahora, el impor-

te máximo de estas ayudas era de 500 

euros por trabajo, mientras que en la 

convocatoria de 2022 ascenderá, por 

primera vez, a 600 euros (un 20 por 

ciento más), destinados, según apun-

ta el departamento en un comunica-

do, a sufragar los gastos y las tasas ad-

ministrativas para la finalización de 

la tesis y la obtención del título de doc-

tor. 

La convocatoria está abierta hasta 

el 2 de junio, cuenta con un presupues-

to global de 80.000 euros, y se dirige a 

las personas que hayan defendido la 

tesis en 2021, que hayan obtenido el 

título de doctor en una universidad 

del sistema universitario catalán o del 

extranjero, y que hayan escrito la te-

sis en catalán, ya sea íntegramente o 

de forma parcial en casos de mención 

europea. 

Estrategia prioritaria  
La Consejería, que dirige Gemma Geis, 

precisó que este aumento del impor-

te máximo de las tesis doctorales en 

catalán «se enmarca dentro de la es-

trategia actual del departamento, que 

ha situado desde el primer momento 

la política lingüística como una de sus 

prioridades». «Una prueba de ello –aña-

de el comunicado– es la elaboración 
que se está haciendo del Plan de for-

talecimiento del catalán como medi-

da específica de esta legislatura». Y re-

conoce la Consejería que «el objetivo 

es seguir fortaleciendo la lengua cata-

lana dentro del sistema universitario 

y de investigación del país, preservan-

do su papel como lengua propia de las 

universidades de Cataluña». 

El pasado año se registraron 94 so-

licitudes a estas ayudas, las cuales fue-

ron todas admitidas y presentadas, y 

supusieron un importe de 47.000 eu-

ros otorgados en ayudas. La mayoría 

de los solicitantes habían escrito la te-

sis en su totalidad en catalán (52 por 

ciento). Por ámbitos de conocimien-

to, los mayoritarios fueron Ciencias 

de la Salud, y Artes y Humanidades, 

seguido de Ciencias Sociales y Biome-

dicina. El número de tesis redactadas 

exclusivamente en catalán que optan 

a estas ayudas ha descendido en los 

últimos años. Según ha podido com-

probar ABC, en la convocatoria de 2018, 

un total de 99 trabajos redactados en 

la lengua autonómica optaron a la ayu-
da, mientras que en la convocatoria de 

2021 fueron solo 49. 

Según datos de la Generalitat, la pre-

sencia del catalán en las tesis docto-

rales representa sólo un 10,3 por cien-

to del total frente al 54 por ciento que 

se presentan en una tercera lengua (in-

glés). En este ámbito, hay que tener en 

cuenta que el 52 por ciento de las te-

sis leídas son de doctorandos fuera del 

sistema universitario de Cataluña y 

que el porcentaje de peso del catalán 

se dobla, llegando al 20,2 por ciento, 

cuando se contabilizan los estudian-

tes procedentes de universidades ca-

talanas que optan por el catalán a la 

hora de realizar la tesis.  

El 70,5% es en catalán 
Por otro lado, en relación al uso de las 
lenguas en las aulas de la educación 

superior, más allá de las tesis, el 70,5 

por ciento de las asignaturas en los 

grados de las universidades de Cata-

luña se imparten en catalán. Un por-

centaje que los rectores consideran no 

suficiente y, por eso, en octubre de 2021 

firmaron un acuerdo para que ese 70,5 

se eleve al 80 por ciento. 

También es un porcentaje insufi-

ciente para la consejera Geis, que así 

lo señaló en enero de este 2022, cuan-

do anunció el plan para acelerar la ca-

talanización de las universidades. Un  

proyecto de catalanización que Geis 

relacionó, en la presentación pública 

del plan, con la independencia de la 

comunidad. «Tenemos un Estado que 

va en contra nuestra, solo nos pone 

palos en las ruedas. El catalán es una 
lengua sin Estado. Lo vimos el 1-O, un 

Estado que se impone por la fuerza, 

no tiene futuro», apuntó. 

La idea de la consejera es que se im-

Cataluña eleva las ayudas para 
catalanizar la universidad
∑ La Generalitat aumenta las 

subvenciones para tesis doctorales 
redactadas en catalán «para fortalecer 
la lengua autonómica»

D. TERCERO BARCELONA  

La Fiscalía Superior de Cataluña re-

cuerda, en un escrito con el que archi-

va una denuncia de Cs contra el con-

sejero de Educación, que el cumpli-

miento de la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) 

de diciembre de 2020, que obliga a la 

Consejería a establecer todos los me-

canismos para que los alumnos reci-

ban, al menos, un 25% de las asigna-

turas en español, recae sobre los  

directores de los centros educativos. 

El fiscal superior, Francisco Bañe-

res, señala que tras la citada senten-

cia –ratificada por el Tribunal Supre-

mo– la medida afecta a «todos los 

alumnos», a diferencia de lo que su-

cedía hasta la fecha, que el bilingüis-

mo se aplicaba a petición de los pa-

dres y solo para la clase afectada. Aho-

ra, cualquier persona legitimada, 

también las entidades, pueden «soli-

citar su inmediata ejecución». 

Esta es la posición del Ministerio 

Público desde enero de 2022, cuando 

–también en el archivo de otra denun-

cia contra el responsable de la Con-

sejería– advirtió que son los directo-

res de los centros educativos los res-

ponsables de «la competencia y el 

deber de diseñar el plan lingüístico» 

de cada escuela. 

Bañeres se basa en la normativa 

legal y apoya su decisión en lo reco-

noce la propia consejería en varios 

decretos y respuestas en procesos ju-

diciales. El fiscal superior apunta que 

en este tema, desde su punto de vis-

ta, no cabe mucha discusión, pues la 

sentencia del TSJC «es perfectamen-

te comprensible por sus destinata-

rios, los cuales quedan obligados a su 

La Fiscalía recuerda que el 25% 
lo deben aplicar los directores

ARCHIVA UNA DENUNCIA DE CS CONTRA EL CONSEJERO
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cumplimiento», según el artículo 

118 de la Constitución. 

La ratificación del criterio de la 

Fiscalía en el asunto del 25% se con-

creta en el archivo de la denuncia 

de Cs, partido que elevó una queja 

señalando a Josep Gonzàlez-Cam-

bray, consejero de Educación, como 

el responsable de que no se esté apli-

cando la sentencia del TSJC y de lle-

var a cabo un «plan criminal», que 

la Fiscalía no ve, ni Cs demuestra. 

En este sentido, el fiscal superior 

da un tirón de orejas a la formación 

liberal, que en Cataluña lidera Car-

los Carrizosa, al apuntar que «la de-

nuncia formulada (a finales del mes 

de marzo) tiene un contenido de na-

turaleza más política que jurídica».

partan menos clases en español 

(26,8 por ciento, actualmente) y en 

una tercera lengua, sobre todo en 

inglés (22,1 por ciento, la suma no 

da 100 por ciento porque hay asig-

naturas que se imparten en varias 

lenguas), para hacerle hueco a más 

catalán en las aulas. 

Además, actualmente el 70,5 por 

ciento se convierte en un 88,8 por 

ciento si se calcula el uso del cata-

lán en la universidad a distancia 

(UOC, por las siglas en catalán de la 

Universidad Abierta de Cataluña). 

En este sistema online, el 72,2 por 

ciento de las asignaturas se impar-

ten en español; y el 5,5 por ciento 

en una tercera lengua, generalmen-

te, en inglés. 

En cuanto a los másteres, que 

guarda relación con las tesis, los 

usos lingüísticos en Cataluña se 

equilibran. El 39,8 por ciento de las 
asignaturas se imparten en catalán; 

el 37,9 por ciento en español y el 32,9 

por ciento en una tercera lengua.

JOSEFINA G. STEGMANN 

MADRID 

La representación estudiantil mantu-

vo ayer una reunión con el ministro de 

Universidades, Joan Subirats, tras la 

cual éste ha accedido a reconocer el paro 

académico en la futura Ley Orgánica del 

Sistema Universitario. Actualmente, 
este derecho solo está regulado en al-

gunas universidades del país (Univer-

sidad de Valencia, Politécnica de Valen-

cia, Sevilla, Alicante, País Vasco, Vigo y 

Santiago de Compostela).  

Lo que buscaban los estudiantes al 

incluirlo en la ley orgánica es contar con 

un amparo para que al hacer la huelga 

«se garantice que el estudiantado no su-

fra consecuencias académicas, ya que 

a algunos, en ocasiones, nos ponen prue-

bas o nos dicen que si no asistimos a 

clase nos suspenden», relata Nicolás 

Hernández, presidente de la Coordina-

dora de Representantes de Estudiantes 

de Universidades (Creup). La Creup par-

ticipó en la reunión con el ministro ca-

talán junto al Consejo de Estudiantes 

Universitarios del Estado (Ceune). 

Los estudiantes se reunieron con Su-

birats tras la petición que hicieron los 

primeros. Temían que el texto pasara al 

Congreso sin que ellos pudieran asegu-

rarse de que sus reivindicaciones esta-

ban incluidas en la norma, la también 

llamada ‘ley Castells’ por el anterior mi-

nistro, y que dejó en el tintero al haber 

dejado el cargo. Subirats dijo, en este 

sentido, que continuaría con la norma 

de su predecesor pero que la haría suya.  

De hecho, Hernández dijo que Cas-

tells se había mostrado más reticente a 

incluir el paro en la norma que Subirats. 

Los estudiantes aseguran que también 

consiguieron que el ministro garantice 

que la nueva ley también contempla la 
formación del profesorado: «El minis-

terio se ha pronunciado a favor de fo-

mentar y mejorarla en metodologías 

docentes e innovación y esto se ha in-

corporado en el redactado», puntuali-

zó Hernández. 

El texto, en el cajón 
Si bien no les mostraron el texto, Her-

nández dijo que el ministerio también 

les «manifestó la intención de introdu-

cir propuestas enfocadas en la partici-

pación y representación estudiantil, me-

canismos que garanticen que las pro-

puestas se tengan en cuenta. Han 

puesto énfasis en que estamos inclui-

dos en comisiones de docencia, en la 

elaboración de los planes de estudio... y 

la garantía al derecho de la vida univer-

sitaria del estudiantado; es decir, que 

los campus no solo alberguen las cla-

ses, sino que se conviertan en un entor-

no que va más allá de lo meramente aca-

démico para los estudiantes». 

«Barbaridad populista» 
Este periódico se puso en contacto con 

Universidades, que confirmó la infor-

mación y, por otro lado, con la Confe-

rencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (Crue). Su recién estrenado 

presidente y rector de la Universidad 

Carlos III, Juan Romo, declinó hacer de-

claraciones hasta ver la inclusión de la 

huelga en el Boletín Oficial del Estado. 

Otros rectores, que no han dado su iden-

tidad, no han dudado en calificarlo de 

«barbaridad populista». «A veces se con-

vocan paros y muchos estudiantes quie-

ren tener clase. También debería respe-

tarse su derecho para que una minoría 

radical no pudiera detener la universi-

dad», opinó otro. La Crue busca evitar 

lo que ocurrió cuando negoció con Cas-

tells la Ley de Convivencia Universita-

ria. Tras pactarse el texto con los recto-

res y también con los estudiantes, una 

enmienda ‘a posteriori’ pactada con ERC 

cambiaba la norma y pretendía blindar 

los escraches en los campus catalanes.

Subirats incluye en su nueva ley el 
derecho a la huelga de estudiantes

∑ El ministro de 
Universidades corrige 
a Castells, su 
predecesor

Sala de estudios de la Facultad  

de Filología de la UB  // ABC

El ministro de Universidades, Joan Subirats  // EP

ABC MADRID  

John Doerr, uno de los capitalistas 

de riesgo más exitosos en la histo-

ria de Silicon Valley, ha donado 1.100 

millones de dólares a la Universi-

dad de Stanford para financiar una 

escuela centrada en el cambio cli-

mático y la sostenibilidad, según in-

formó ayer el periódico ‘The New 

York Times’.  

Se trata de la donación más gran-

de a una universidad para el esta-

blecimiento de una nueva escuela, 

y la segunda mayor a una institu-

ción académica que se ha hecho nun-

ca, según la web Chronicle of Higher 

Education. La cifra solo es supera-

da por los 1.800 millones de dólares 

que Michael R. Bloomberg entregó 

en 2018 a su ‘alma mater’, la Univer-

sidad Johns Hopkins. 

El obsequio sitúa a los Doerr como 

los principales financiadores de la 

investigación y de las becas sobre el 

cambio climático, y colocará a Stan-

ford en el centro de los esfuerzos pú-

blico y privado para alejar al mun-

do de los combustibles fósiles.

Stanford recibe mil millones para 
estudiar el cambio climático
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Comença la preinscripció a les escoles
bressol municipals de Barcelona: mira el
calendari
Des d'aquest 5 de maig i fins al 18 d'aquest mes, inclòs, les famílies poden presentar la
sol·licitud de preinscripció a les llars d'infants públiques de Barcelona per al curs 2022-2023. Cada
ciutat té establert un calendari per dur a terme aquest tràmit.

En el cas de la capital catalana, la petició es fa per internet a través d'aquest enllaç, encara que en
casos excepcionals es pot demanar per telèfon a l'escola triada en primera opció, o bé per correu
electrònic, per poder obtenir cita prèvia i fer la preinscripció presencial en el mateix període, entre
el 5 i el 18 de maig, inclosos.

L'escola assignarà dia i hora a la família que s'hagi de desplaçar fins al centre per realitzar la
preinscripció presencial.

Barcelona ofereix 4.460 places, distribuïdes en un total de 607 grups i 103 escoles bressol
municipals.

Cal tenir en compte que només es pot presentar una sol·licitud per al municipi de Barcelona i que
en aquesta llista s'hi poden posar un màxim de 5 escoles. Les adjudicacions es fan a partir del
sistema de punts i amb un sorteig per desempatar.

El calendari previst per a la publicació de les llistes i la matrícula és el següent:

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: del 5 al 18 de maig, tots dos inclosos
Publicació de la llista de preinscripció al centre, amb la puntuació provisional: 26 de maig
Presentació de reclamacions: del 27 de maig al 2 de juny
Sorteig del número de desempat: 3 de juny
Publicació de la llista de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 7 de juny
Publicació de la llista d'infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 15 de juny
Període de matrícula: del 16 al 22 de juny, tots dos inclosos

Mentre que a les escoles d'infantil i primària l'inici del curs que ve s'avançarà al 5 de setembre, a
les llars d'infants municipals de Barcelona s'ha acordat mantenir la data del 12 de setembre.

https://www.ccma.cat/324/comenca-la-preinscripcio-a-les-escoles-bressol-municipals-de-barcelona-mira-el-calendari/noticia/3162159/
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20180001286
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20180001286
https://www.ccma.cat/324/en-directe-el-govern-explica-les-novetats-del-proper-curs-escolar-el-2022-2023/noticia/3145002/
https://www.ccma.cat/324/les-escoles-bressol-municipals-de-barcelona-i-girona-no-avancaran-linici-del-curs/noticia/3162027/


Un infant juga amb una torre de construccions (Pexels)

Més hores per a necessitats especials

L'Ajuntament ha destacat que augmentarà en un 64% els recursos per atendre infants amb
necessitats educatives especials, amb una despesa prevista per al curs vinent de 470.000 euros
en total per al conjunt de serveis.

Segons el govern d'Ada Colau, s'incrementaran les hores de dedicació dels professionals de
suport i s'hi introduirà un servei d'infermeria itinerant, que farà tant tasques d'assessorament dels
professionals com d'atenció directa a infants.

Es calcula que aquest servei tindrà una dedicació d'entre 5 i 15 hores setmanals, i s'ha previst un
volum màxim de 1.150 hores anuals.
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Barcelona defensa mantenir el calendari de
les escoles bressol
El regidor d’Educació, Pau Gonzàlez, ha defensat la decisió de l’Ajuntament de Barcelona de
mantenir l’inici del curs a les escoles bressol municipal el 12 de setembre, i no el 5 de
setembre, com es vol establir al calendari de l’educació infantil i primària. Assegura que pel
consistori era una “línia vermella” que les famílies comencessin el període de preinscripció
escolar sabent quin és el calendari per al proper curs 2022-2023 i quin dia comença i quin dia
acaben les classes. “Per nosaltres el pitjor escenari és la incertesa, que és el que tenim ara”,
argumenta Gonzàlez, referint-se al conflicte obert entre la conselleria d’Educació i els sindicats
sobre l’avançament del calendari escolar.

El període de preinscripció a les escoles bressol que el consistori s’havia posat com a topall
per tancar el calendari del nou curs comença aquest dijous, 5 de maig, i s’allargarà fins al 18 de
maig.

Moratòria d’un any per establir un nou calendari

Gonzàlez ha explicat que l’acord al qual han arribat amb els sindicats i les direccions dels
centres per desvincular-se del calendari del Departament inclou una moratòria d’un any “per
poder treballar amb la comunitat educativa i les famílies” un nou calendari. “Ens sembla
raonable”, diu el regidor sobre ajornar la decisió fins al curs següent. Justament, 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.

L’ordre del calendari educatiu que dicta la Generalitat, i que encara no s’ha publicat, no regula
l’etapa de 0 a 3 anys, per tant, l’Ajuntament pot establir una data pròpia d’inici de curs a les
escoles bressol. Per fer efectiu aquest calendari, però, caldrà 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/ajuntament-barcelona-defensa-mantenir-calendari-escoles-bressol-12-setembre/
https://beteve.cat/societat/barcelona-mante-inici-curs-escoles-bressol-municipals-12-setembre/
https://beteve.cat/societat/catalunya-avanca-inici-curs-escolar-2022-23-5-setembre/
https://beteve.cat/societat/gonzalez-cambray-avisa-sindicats-boicots-no-aturaran/
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Fernando Rodal: "Els creadors de les reformes educatives haurien de
passar un temps per les aules" - El Diari de l'Educació
Fernando Rodal és president de la CEA, coordinador general del Fòrum per a l’Educació a Iberoamèrica, i representant de la CEA en el Parlatino,
organisme supranacional que integra representants polítics i socials de tota Llatinoamèrica. Clar defensor dels principis pedagògics de Paulo Freire, Rodal
ha viatjat recentment a Saragossa, per participar en el 12è Congrés de la Confederació Intersindical (amb la qual el CEA manté una estreta relació) i també
ha passat per València, convidat per STEPV-Intersindical valenciana, on va impartir una xerrada sobre els desafiaments del sindicalisme de l’educació a
Amèrica Llatina i el Carib.

La seua crítica ha versat no sols en les condicions en les quals es troba l’educació a Llatinoamèrica, sinó també en les dificultats globals de casar el mercat
de treball amb l’educació pels alts preus de les universitats. “Trobar un equilibri”, com afirma, és la clau per a crear ciutadans crítics, a més “d’invertir, donar
participació i fer reformes lligant tres elements: educació, habitatge i salut, la tríada imprescindible”.

Per posar-nos en context, quins són els problemes estructurals de l’educació a l’Amèrica Llatina?

Els de Llatinoamèrica estan molt relacionats amb els d’Espanya. L’única cosa que canvia són les estructures socioeconòmiques i, de vegades també, les
polítiques. En primer lloc, està el tema de la qualitat de l’educació. Cal buscar la major inserció possible dels sectors de la població que històricament han
sigut marginats. En aquest sentit, s’han vist moltes reformes, algunes enfocades amb èxit, especialment en les edats preescolars, encara que sempre cal
discutir si els àmbits on resideixen els xiquets d’aquesta edat són els adequats, si es compleixen tots els requisits per a atendre’ls adequadament…

Un altre tema central és el de superar la barrera dels 15-16 anys, l’educació preuniversitària, un privilegi per a molta gent. Només un 20% de la població
accedeix, un 25% en el major dels casos, i hi ha llocs on és molt pitjor. Tot això va de la mà de com eduquem, quins són els elements que s’han d’incloure
en el currículum i com es desenvolupen els programes plantejats en el sistema. I ací hi ha hagut pedagògicament molts debats en els quals hi ha un
desajust entre la discussió pedagògica i la discussió d’inversió estructural política. Així, es planteja el tema de la inversió i dels pressupostos, relacionat
amb la forma en la qual els governs assumeixen les responsabilitats educatives, alguns amb una política d’ajust que va de la mà d’una pèrdua de la qualitat
de l’educació. Quan els diners són els que són, també és important com s’utilitzen. I ací es veu la despesa en burocràcia ineficient. Si volem que l’educació
siga exitosa, cal invertir, cal donar participació, i fer reformes lligant tres elements: educació, habitatge i salut, la tríada imprescindible.

Llavors, reivindicacions com frenar el canvi climàtic, reduir la contaminació, eliminar les desigualtats socials… són temes que haurien d’estar
lligats a l’educació?

Sí, i aquests temes s’han d’anar incloent en el currículum normal de tots els dies. Has nomenat algun que compartisc absolutament, i devem també anar
incloent uns altres, com el consum d’Internet i les noves tecnologies. Els individus hui es comuniquen d’una manera immediata i el consum de la ment és
ràpid. Hi ha una reconfiguració de l’ésser humà. Hem de fer un esforç per entendre què està passant en l’estructura mental nova i si no veiem l’impacte de la
ciència i de la tecnologia, tindrem problemes de diàleg intergeneracional. Si no entenem en l’educació aquests fenòmens, que són els que viuran cada
vegada més els xiquets i adolescents, no podrem educar de manera correcta, i hi ha una gran massa d’adolescents que no ha sigut formada ni preparada,
que ni tan sols es va criar en aqueixa voràgine de tecnologia, per la diferència de classes existent i un sistema cada vegada més desigual.

https://diarieducacio.cat/fernando-rodal-els-creadors-de-les-reformes-educatives-haurien-de-passar-un-temps-per-les-aules/
https://parlatino.org/historia-y-objetivos/


Fernando Rodal, acompanyat de Vicent Mauri, sindicalista històric de l’STEPV | Foto: STEPV
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La cimera que es realitzarà aquest mes de maig a Barcelona, la III Conferència Mundial d’Educació Superior (WHEC) tractarà aquests temes en el
marc educatiu.

No obstant això, una de les crítiques que fem és que no hi ha un debat ni una taula, una sola, que parle de la situació del personal docent i no docent en les
universitats. A més, no hi ha un corrent o moviment en el cim que diga que els governs i les institucions han de fer-se responsables de l’educació
universitària pública, que és la que pot garantir que aquells que no tinguen diners puguen ser universitaris. No, l’accent està posat en la col·laboració de
beques, en la col·laboració de préstecs. El punt està posat en el negoci i no a intentar universalitzar l’educació.

Parla en els seus escrits de l’existència d’un mercat educatiu, que va de la mà de pensar l’educació com una oferta de consum més i no com un
dret. Impedeix la mercantilització una bona educació?

El debat de si s’educa per al mercat o per donar una educació integral als estudiants es dona arran d’elements i temes com la capacitat de repetició, la
permanència dels alumnes en el sistema, l’èxit escolar, la possibilitat dels alumnes de superar la barrera dels 15-16 anys… Els dirigents sindicals
defensem l’educació integral sens dubte, però sabem que ens enfrontem a una qüestió d’urgència: de vegades les famílies pretenen que els seus fills, per
tindre situacions familiars difícils, accedisquen ja mateix a un salari, a un treball, etc., i no privilegien tant el sistema de l’educació integral. Hem d’unificar la
necessitat objectiva d’entrar en el mercat de treball amb la capacitat què l’educació no estiga retallada quant a processos mentals.

Hem d’unificar la necessitat objectiva d’entrar en el mercat de treball amb la capacitat què l’educació no estiga retallada quant a processos
mentals

Nosaltres mirem les proves PISA i veiem un fenomen que es repeteix: la dificultat dels estudiants per tindre processos en el pensament, sobretot en l’àrea
històrica: entendre les causes, conseqüències… i sempre hi ha serioses dificultats per a trobar un pensament articulat en el temps. El que els resulta senzill
són les qüestions memorístiques, les frases que es repeteixen per salvar un examen. Però quan estan en un pla on cal resoldre una qüestió que no hi ha
possibilitat de fer-se repetint, ací és on entra el procés, la capacitat d’anàlisi, i el premi per a les persones que aniran al món i podran aplicar això a
qualsevol circumstància. I això té un impacte en el ciutadà, perquè les persones més capacitades en terminis d’anàlisis poden prendre millors decisions.
Cal poder trobar un equilibri.

Com es planteja tot això en els diferents nivells educatius?

El més important és que el sistema tinga una mirada integrada, cosa que actualment no sol ocórrer. Els sistemes s’organitzen des dels ministeris, i els
docents negocien les seues condicions de manera separada respecte a altres nivells, i ni parlar del sistema universitari, on es veu un procés elitista fins i tot
entre els propis treballadors. Hi ha una complexitat per articular els sistemes. Això té a veure amb l’oferta educativa i la formació dels alumnes. Si un
professor de secundària alça el dit i diu “mira la formació que té aquest, què volen que faça jo amb ell?”, i igual en la universitat, hi ha un problema. Cal
canviar la mirada amb la qual es forma els docents i els dirigents, perquè es creen a través d’aqueixa voràgine, i encara que de vegades no es vulga,
generen barreres importants que no permeten tindre una mirada articulada. Per tant, jo crec que també és un desafiament generar espais, que han de ser
també institucionals, on poder coordinar, decidir, o com a mínim consultar.

Cal canviar la mirada amb la qual es forma els docents i els dirigents

No obstant això, actualment jo veig que els nivells són molt fragmentats, i ja no parlem de la diferència entre l’educació pública i la privada; ací les
distàncies són més complexes. Per posar un exemple, quan a l’Uruguai es va començar a discutir l’educació per àrees, en el sistema públic era obligatori,
perquè calia experimentar d’alguna manera això. Però “increïblement”, quan no està articulat amb la resta, funcionarà malament. No era obligatori en els
privats, i aquests van educar amb el mètode de l’assignatura. Per què? És molt simple: en les proves preuniversitàries, les persones que havien sigut
educades per un passatge gradual però específic tenien més avantatges que aquells que havien rebut una visió general. En realitat, estava pensat per a
assegurar o garantir el mínim dels 15 anys, un mínim que s’havia de complir, però no hi havia interès per generar aqueixa educació permanent al llarg del
temps, cosa que sí hauria implicat una transformació de les societats.

El punt és que generalment el sistema educatiu està marcat pel sistema de classes del món en el qual vivim, la divisió del treball on es veuen clarament les
classes mitjanes, les altes, la gran massa de treballadors… i el sistema educatiu, per un tema de pressupostos i per estar acompanyant l’estructura social, té
aquesta característica.

Amb aquesta divisió per classes tan marcada que existeix, com es pot treballar en aules amb tanta diferència social?

En primer lloc, la formació dels professionals docents ha d’incloure aquesta mirada, i generalment no sempre està. A més a més, ha de tindre en compte la
situació de l’aula. Jo soc docent i un acaba per veure el que ocorre a la classe, perquè la pedagogia, com deia Paulo Freire, és la crítica de la teua pròpia
pràctica. Els docents han de tindre clara consciència d’aquest assumpte, lluitar per més conscienciació i inversió. També, quan es treballa a través
d’aquesta mirada, s’han d’incloure molts elements de caràcter subjectiu, com el tema del gènere, de l’adolescència, de la infantesa, del racisme… temes
que abans en l’educació no eren comuns. Quan un introdueix aquests elements i ho fa de forma no fanàtica, sinó entenent la realitat de la qual ve el xiquet,
canvia tot. Es treballa llavors la sensibilitat de percepció entre el docent i l’alumne, on el docent comença a considerar un munt de coses: si el xiquet està
ben alimentat, si a sa casa hi ha problemes de violència… A mi com a docent, m’ha tocat viure situacions molt dures, com que un alumne es desmaie, no
sols per falta de menjar, sinó també per situacions de violència, i el docent ha d’estar atent i tindre sensibilitat.

Tanmateix, això és molt difícil en aules amb ràtios molt elevades. De fet, a Catalunya, i a Espanya en general, s’han manifestat recentment per a
demanar, entre altres coses, una disminució de la ràtio a les aules.

Exacte. Posem que tens 25-30 alumnes. Això són 25-30 situacions diferents. Per això, quan parlem del nombre d’alumnes per classe no és un tema menor.
Sembla que el docent busca la comoditat, corregir menys, treballar menys. Però estem parlant de l’energia que un ésser humà necessita perquè això que
estem dient es puga dur a la pràctica. En definitiva, són qüestions que tenen a veure amb la qualitat de l’educació. Quan parlem de qualitat, no ens limitem
només al fet que l’aula estiga correctament muntada, tindre a disposició els llibres necessaris, etc., sinó també què les persones docents estiguen amb
energia, amb empatia, amb capacitat per una bona comunicació, que és el que al final fa la diferència entre un docent exitós i una tortura per a l’alumne.
Són qüestions invisibles als ulls, perquè el docent pot treballar acadèmicament bé en la classe, però es pot haver comunicat d’una manera deficient amb els
alumnes. És cert que també aquesta qüestió depèn de l’alumne, que estiga receptiu, i és difícil aconseguir la sinergia a la classe, però ací també es poden
aplicar diferents mètodes, com treballar de manera col·lectiva, encara que sempre tenint en compte el context dels alumnes. Aquestes qüestions són
determinants en la qualitat i l’èxit del sistema educatiu.

https://www.unesco.org/es/education/higher-education/2022-world-conference




Rodal, a la seu de STEPV | Foto: STEPV

 

Sent tan necessari, per què pensa llavors que hi ha hagut crítiques cap a aquestes manifestacions?

Perquè tot això només ho entén el que haja estat en una aula de veritat. De vegades, els pedagogs són gent tècnica, gent que mai ha xafat una aula en la
seua vida. I pot ser que el que teòricament diuen no siga una bogeria ni un disbarat, però els falta un clic. Totes les grans reformes que han impactat en el
sistema educatiu generalment han sigut proposades per tècnics. No dic que no hagen anat a un curs de formació, però l’experiència pràctica de
desenvolupar l’educació in situ et dona un plus que no té qui no està en l’aula. Com a part del seu currículum, els creadors de les reformes haurien de
passar un temps per les aules.

Els docents senten de vegades que algú els parla des d’un lloc molt burocràtic, on es prenen decisions que tenen a veure amb empatar els pressupostos i
les reformes amb l’educació, a través d’un discurs elaborat que ha de ser “comprat” pels pares. Però falta aquesta qüestió central, la pràctica docent que és
intransferible, i que ens mostra totes les qüestions invisibles de les quals parlem que fan que l’educació continue sent més o menys exitosa. Aquests temes
són de caràcter Iberoamericà i també mundial.

En menys de 10 anys s’haurien de complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Creu que es poden complir els punts d’educació
que es plantegen?

Em remet als informes que fan els propis organismes internacionals. Estan ja admetent que si la situació continua així, no es compliran, perquè continua
havent-hi situacions molt complicades de salut en el planeta, i si no atens el sistema sanitari, de què et val tindre l’educació atesa? Si els que viuen en una
zona tenen l’aigua contaminada, com se’ls educarà amb qualitat? Les dades són prou desmoralitzants. Crec que haurà alguns sectors que, com estan en
millors condicions, s’acostaran prou; però hi ha una immensa majoria, els deprimits, pels quals es van fer les ODS, que no han experimentat avanços
substancials ni en educació, ni en salut ni en habitatge, els tres pilars fonamentals.

Si no atens el sistema sanitari, de què et val tindre l’educació atesa? Si els que viuen en una zona tenen l’aigua contaminada, com se’ls educarà
amb qualitat?

Davant aquest panorama, què s’ha de fer?

S’ha de passar a les transformacions reals. Però no es passa. La simulació substitueix al projecte. Per això dic que quan la simulació done pas a la realitat
transformadora, podrem parlar d’unes ODS pròximes. No obstant això, nosaltres hem de continuar treballant i permanèixer amb la il·lusió que et permet
continuar lluitant per a transformar les coses, no la il·lusió que t’enganya. Un ha de ser racional per evitar les frustracions, perquè aquestes generen en
l’ésser humà un allunyament i un rebuig a la política, a l’acció sindical i a tot. Que la il·lusió estiga basada en una cosa més objectiva, que vaja de la mà de
molt de realisme per evitar el desencantament, que atrau l’individualisme i l’egoisme com a refugi de la gran mentida en la qual la gent és sotmesa durant
dècades.

https://diarieducacio.cat/wp-content/uploads/sites/37/2022/05/image0-8064x6048-1-scaled.jpg
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Directors d’institut gironins denuncien que
la preinscripció d’FP exclou als majors de
16 anys
El curs passat, protagonitzat per una allau d’inscripcions que va desbordar l’oferta de places, va
obligar molts alumnes a quedar-se fora. «Va ser un drama», recorda la cap d’estudis de
Formació Professional de l’institut Narcís Xifra de Girona, Sandra Riera. Ara, però, la nova
estratègia de preinscripció ha canviat les regles del joc i els equips directius lamenten que
dificultarà, encara més, l’entrada d’aquesta bossa de candidats que ja s’han quedat fora del
sistema una vegada. Equipaments com l’institut Narcís Xifra de Girona ja han rebut, en aquest
primer període de matriculació, més de 500 preinscripcions per a un total de 350 places
disponibles. En aquest sentit, Riera lamenta que els estudiants que provinguin d’altres vies
tindran «poques possibilitats» de trobar places disponibles i reconeix que se’ls ha «tancat la
porta».

Per la seva banda, el director de l'institut Montilivi de Girona, Rubén Pino, sosté que estan
«preocupats» per la «demanda no satisfeta». «Hem de veure què passarà amb la bossa de
candidats que ja han patit fracàs escolar i no podran matricular-se en aquesta segona fase
perquè les places que quedaran seran comptades». Per la seva banda, el director de l’institut
Salvador Espriu de Salt, Xavier Serra, reconeix que ara «les persones que estan fora del
sistema ho tindran més difícil». A més, Pino lamenta que abans la matriculació estava basada
en la «meritocràcia a partir de les qualificacions d'accés», en lloc de primar la continuïtat.

Un canvi de fisonomia

El nou model de preinscripció comportarà, per extensió, un canvi de fisonomia a les aules, on el
gruix dels alumnes tindran una edat «molt primerenca», aterrats directament de l’ESO. «Això
també canviarà molt les dinàmiques», alerta Pino.

L’allau de sol·licituds, però, no ha estat una excepció. I és que centres com l’institut Montilivi o el
Narcís Xifra asseguren que al llarg dels darrers anys han detectat que la demanda per aquests
estudis és «tres vegades superior» a l’oferta de places. Per aquest motiu, el Departament
d’Educació anunciava fa menys d’un mes l’increment d’un 34% de les places de Formació
Professional, a partir d’on el titular de la cartera, Josep Gonzàlez-Cambray, va assenyalar que
tots els alumnes de 4t d’ESO tindrien plaça assegurada amb l’objectiu d’evitar l’abandonament
escolar.

Davant la reivindicació dels directors, el Departament d’Educació sosté que «encara no ha
acabat el procés de preinscripció i, per tant, encara no podem valorar res».

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/05/05/directors-d-institut-gironins-denuncien-65732268.html
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La AFA del Mas Clariana de Cambrils pide
recuperar la segunda línea de P3 | Diari de
Tarragona
La Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de la escuela Mas Clariana de Cambrils lucha para
que el centro recupere la segunda línea de P3 que perdió al inicio de este curso 2021-2022.
Este martes por la tarde se organizó una concentración a las puertas del colegio para denunciar
la «injusticia» que se está cometiendo contra el centro, el único de Catalunya con el sistema
educativo Amara Berri.

La presidenta de la AFA, Azahara Izquierdo, explica al Diari que el Mas Clariana ha recibido 34
inscripciones para el próximo curso. Una cifra que, según el Departament d’Ensenyament, no
llega al mínimo para que la escuela recupere la segunda línea de P3. «Somos el tercer colegio
de Cambrils con más preinscripciones (La Bòbila tiene 37 y el Joan Ardèvol 36) y nos quedamos
sin esta línea. No es justo», señala Izquierdo, que añade que si el Departament no reabre la
línea comportará que 14 familias deban escolarizar a sus hijos en otros centros, ya que la ratio
es de 20 alumnos por clase.

Izquierdo ha mantenido reuniones con el director dels Serveis Territorials d’Ensneyament de
Tarragona y la inspectora de Cambrils y la justificación de esta decisión es la zonificación
escolar para evitar la segregación social. «Me dicen que en Vilafortuny tenemos 57 niños
censados, por lo que nos toca tres líneas de P3», dice la presidenta. En esta zona hay dos
colegios, el Mas Clariana y el Guillem Fortuny, que tiene 30 preinscripciones y mantiene las dos
líneas.

«Estamos en contra de la zonificación. No estamos teniendo una igualdad de oportunidades.
Hay familias que quieren que sus hijos vengan a nuestra escuela y no pueden. Los padres
tenemos derecho a decidir el sistema educativo para nuestros hijos», dice.

Propuesta al Departament

Para la AFA, la solución para recuperar la segunda línea de P3 y defender la escuela pública de
calidad es bajar la ratio de alumnos, una propuesta que el Departament no acepta. Por ello,
desde la dirección de la escuela y las familias plantean que, para que no haya ningún centro
afectado y poder respetar la elección de las familias, hacer un desdoblamiento en el Mas
Clariana con 30 preinscripciones. «El concepto es no perder líneas. Hemos planteado esta
alternativa para no perder recursos –un profe y medio. El año pasado ya nos quitaron a nosotros
la línea. ¿Por qué esta vez nos la vuelven a quitar cuando hay centros con menos
preinscripciones?», lamenta Izquierdo.

La asociación ha iniciado una campaña en la plataforma Change.org, que ya lleva más de 530
firmas, para conseguir que el Departament devuelva al Mas Clariana la segunda línea.

http://www.diaridetarragona.com/costa/La-AFA-del-Mas-Clariana-de-Cambrils-pide-recuperar-la-segunda-linea-de-P3-20220504-0050.html
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Palamós tindrà totes les línies escolars de P3,
malgrat hi ha menys infants

Palamós tindrà totes les línies escolars de P3, malgrat hi ha menys
infants

05/05/2022 Societat - Jordi Rodríguez

Dues nenes entrant a l'Escola Vedruna, en una imatge d'arxiu.

Les escoles de Palamós, públiques i concertades, obriran el curs que ve les vuit línies educatives de P3 que hi
ha al municipi. Aquest és el resultat del procés de preinscripcions per al curs 2022-2023, que supera unes
expectatives que eren pessimistes pels efectes de la caiguda de la natalitat. La reducció de les ràtios, el nombre
d'alumnes per curs, ha facilitat que totes les línies s'hagin pogut complir amb els mínims exigits.

Fa uns mesos, l'Ajuntament de Palamós va demanar al Departament d'Educació que el municipi oferís les vuit
línies educatives de P3 en el procés de preinscripció. L'Àrea d'Ensenyament apostava perquè la ciutadania
tingués el màxim de propostes per elegir, malgrat després potser fos necessari renunciar a alguna d'elles.
Finalment això no ha calgut, com va explicar ahir la regidora d'Ensenyament, Laura Lafarga, del grup d'ERC, en
el programa de Ràdio Palamós 'Preguntes'.

 Aquest curs s'han rebaixat els mínims d'alumnes per classe. Un fet que afavoreix el manteniment d'aules

https://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1500016161/palamos-tindr-totes-les-linies-escolars-de-p3-malgrat-hi-ha-menys-infants/1


obertes, i també una atenció a la mainada més personalitzada i de major qualitat. Laura Lafarga.

 Recordem que aquest curs no s'han pogut obrir dues línies de P3, una a l'escola La Vila i una altra a La Salle
Palamós, i per tant només n'han funcionat sis.
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La tecnologia més avançada al servei de la
Formació Professional - Diari de Girona
UNIVERSAE és una institució dedicada a l’educació superior de Formació Professional, amb
vocació internacional i impulsada per empreses que tenen una àmplia experiència en aquest
sector. Aquest grup líder de l’ensenyament superior d’FP posa a disposició dels estudiants
l’oferta educativa més gran del mercat, amb més de 50 titulacions oficials del Ministeri
d’Educació i Formació Professional d’Espanya. A més, compta amb set campus repartits per
Espanya i Llatinoamèrica: Madrid, Barcelona, Múrcia, San José (Costa Rica), Quito (Equador),
Bogotà (Colòmbia) i Ciutat de Mèxic. En total, sumen més de 65.000 metres quadrats de
superfície, que funcionen a manera d’entorns d’aprenentatge en els quals promoure trobades
entre estudiants i empreses.

L’objectiu d’UNIVERSAE és garantir l’experiència educativa més professional, eficaç i
amena possible als seus alumnes. Per fer-ho, se centra en dos aspectes fonamentals. El
primer i més rellevant és la qualitat educativa. UNIVERSAE es diferencia pel seu model
innovador i disruptiu, integrat completament per l’àmbit de l’‘EdTech’. La fusió entre tecnologia i
educació suposa una verdadera revolució en el món de la Formació Professional. Un abans i un
després. Per això, UNIVERSAE realitza un desplegament tecnològic a l’altura de l’exigent repte
al qual s’enfronta. ¿El resultat? L’ecosistema e-learning més avançat del mercat: 

UNIVERSAE360. Els protagonistes són el 3D, la realitat augmentada i la tecnologia més
puntera. Els alumnes assimilen conceptes mentre disfruten d’un videojoc o visiten virtualment
una clínica sense sortir de la comoditat de la seva habitació. D’aquesta manera, l’aprenentatge
resulta més senzill, però també més divertit.

“L’objectiu no és només que l’alumne aprengui, sinó que es diverteixi fent-ho”, apunta Juan Ros,
director del Departament de 3D d’UNIVERSAE. D’aquesta manera, assegura, “no només
memoritzarà abans els conceptes, sinó que també percebrà l’estudi com una activitat atractiva”.
Per fer-ho possible, l’estudiant necessitarà només el seu propi ordinador i 'smartphone'.
Pràcticament qualsevol d’aquests dispositius són vàlids, ja que els requisits de capacitat i
memòria són mínims. “El nostre objectiu primordial era aconseguir que qualsevol persona
pogués tenir accés a UNIVERSAE360”, explica Juan, “i crec que ho hem aconseguit”. Orgullós,
mostra les infinites opcions d’aquest particular ecosistema educatiu.

Perquè l’experiència resulti encara més atractiva i molt similar als videojocs que venen en
qualsevol botiga especialitzada existeix un format de recompenses. D’aquesta manera l’alumne
estarà especialment motivat a l’hora d’anar superant nous reptes. Tot el material docent que
elaboren els equips d’experts de cadascun dels graus es tradueix al format multimèdia més
adequat, buscant sempre que l’assimilació dels conceptes docents sigui el més eficaç, ràpida i
entretinguda possible.

L’altre aspecte fonamental del mètode UNIVERSAE és l’ocupabilitat. Per aquest motiu, aquest
grup ja compta amb un gran nombre de convenis amb empreses punteres del sector. Aquests
acords permeten als alumnes interactuar amb aquestes companyies i que aquestes
trobades fructifiquin en oportunitats laborals. 

Això és vàlid per a tots els graus oferts per UNIVERSAE, encara que molt especialment per a

https://www.diaridegirona.cat/mes-noticies/2022/05/04/tecnologia-mes-avancada-servei-formacio-65715058.html


dotze d’ells que estan suscitant un enorme interès entre les empreses. I això es tradueix al seu
torn en un important augment de la demanda d’aquestes titulacions, fins al punt que aquest
institut superior s’ha vist obligat a ampliar les places disponibles. Entre aquests graus hi ha els
d’Administració i Finances, Assistència a la Direcció, Comerç Internacional, Sistemes de
Telecomunicacions i Informàtics, Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius i Sistemes
Microinformàtics i Xarxes, Màrqueting i Publicitat, Transport i Logística, Administració de
Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma,
Desenvolupament d’Aplicació Web i Educació Infantil. En tots ells existeix una demanda
quasi inesgotable: UNIVERSAE rep, de mitjana, set ofertes de feina per cada alumne inscrit en
aquestes titulacions.
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La tecnologia més avançada al servei de la
Formació Professional - Regió7
UNIVERSAE és una institució dedicada a l’educació superior de Formació Professional, amb
vocació internacional i impulsada per empreses que tenen una àmplia experiència en aquest
sector. Aquest grup líder de l’ensenyament superior d’FP posa a disposició dels estudiants
l’oferta educativa més gran del mercat, amb més de 50 titulacions oficials del Ministeri
d’Educació i Formació Professional d’Espanya. A més, compta amb set campus repartits per
Espanya i Llatinoamèrica: Madrid, Barcelona, Múrcia, San José (Costa Rica), Quito (Equador),
Bogotà (Colòmbia) i Ciutat de Mèxic. En total, sumen més de 65.000 metres quadrats de
superfície, que funcionen a manera d’entorns d’aprenentatge en els quals promoure trobades
entre estudiants i empreses.

L’objectiu d’UNIVERSAE és garantir l’experiència educativa més professional, eficaç i
amena possible als seus alumnes. Per fer-ho, se centra en dos aspectes fonamentals. El
primer i més rellevant és la qualitat educativa. UNIVERSAE es diferencia pel seu model
innovador i disruptiu, integrat completament per l’àmbit de l’‘EdTech’. La fusió entre tecnologia i
educació suposa una verdadera revolució en el món de la Formació Professional. Un abans i un
després. Per això, UNIVERSAE realitza un desplegament tecnològic a l’altura de l’exigent repte
al qual s’enfronta. ¿El resultat? L’ecosistema e-learning més avançat del mercat: 

UNIVERSAE360. Els protagonistes són el 3D, la realitat augmentada i la tecnologia més
puntera. Els alumnes assimilen conceptes mentre disfruten d’un videojoc o visiten virtualment
una clínica sense sortir de la comoditat de la seva habitació. D’aquesta manera, l’aprenentatge
resulta més senzill, però també més divertit.

“L’objectiu no és només que l’alumne aprengui, sinó que es diverteixi fent-ho”, apunta Juan Ros,
director del Departament de 3D d’UNIVERSAE. D’aquesta manera, assegura, “no només
memoritzarà abans els conceptes, sinó que també percebrà l’estudi com una activitat atractiva”.
Per fer-ho possible, l’estudiant necessitarà només el seu propi ordinador i 'smartphone'.
Pràcticament qualsevol d’aquests dispositius són vàlids, ja que els requisits de capacitat i
memòria són mínims. “El nostre objectiu primordial era aconseguir que qualsevol persona
pogués tenir accés a UNIVERSAE360”, explica Juan, “i crec que ho hem aconseguit”. Orgullós,
mostra les infinites opcions d’aquest particular ecosistema educatiu.

Perquè l’experiència resulti encara més atractiva i molt similar als videojocs que venen en
qualsevol botiga especialitzada existeix un format de recompenses. D’aquesta manera l’alumne
estarà especialment motivat a l’hora d’anar superant nous reptes. Tot el material docent que
elaboren els equips d’experts de cadascun dels graus es tradueix al format multimèdia més
adequat, buscant sempre que l’assimilació dels conceptes docents sigui el més eficaç, ràpida i
entretinguda possible.

L’altre aspecte fonamental del mètode UNIVERSAE és l’ocupabilitat. Per aquest motiu, aquest
grup ja compta amb un gran nombre de convenis amb empreses punteres del sector. Aquests
acords permeten als alumnes interactuar amb aquestes companyies i que aquestes
trobades fructifiquin en oportunitats laborals. 

Això és vàlid per a tots els graus oferts per UNIVERSAE, encara que molt especialment per a
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dotze d’ells que estan suscitant un enorme interès entre les empreses. I això es tradueix al seu
torn en un important augment de la demanda d’aquestes titulacions, fins al punt que aquest
institut superior s’ha vist obligat a ampliar les places disponibles. Entre aquests graus hi ha els
d’Administració i Finances, Assistència a la Direcció, Comerç Internacional, Sistemes de
Telecomunicacions i Informàtics, Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius i Sistemes
Microinformàtics i Xarxes, Màrqueting i Publicitat, Transport i Logística, Administració de
Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma,
Desenvolupament d’Aplicació Web i Educació Infantil. En tots ells existeix una demanda
quasi inesgotable: UNIVERSAE rep, de mitjana, set ofertes de feina per cada alumne inscrit en
aquestes titulacions.
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ESTHER ARMORA 

BARCELONA 

La Generalitat sigue escalando posi-

ciones en su carrera contra reloj para 

convertir el catalán en la única lengua 

hegemónica en las universidades. La 

Consejería de Investigación y Univer-
sidades anunció ayer que aumentará 

por primera vez el importe de las ayu-

das a las tesis doctorales escritas en 

catalán (Tdcat). Hasta ahora, el impor-

te máximo de estas ayudas era de 500 

euros por trabajo, mientras que en la 

convocatoria de 2022 ascenderá, por 

primera vez, a 600 euros (un 20 por 

ciento más), destinados, según apun-

ta el departamento en un comunica-

do, a sufragar los gastos y las tasas ad-

ministrativas para la finalización de 

la tesis y la obtención del título de doc-

tor. 

La convocatoria está abierta hasta 

el 2 de junio, cuenta con un presupues-

to global de 80.000 euros, y se dirige a 

las personas que hayan defendido la 

tesis en 2021, que hayan obtenido el 

título de doctor en una universidad 

del sistema universitario catalán o del 

extranjero, y que hayan escrito la te-

sis en catalán, ya sea íntegramente o 

de forma parcial en casos de mención 

europea. 

Estrategia prioritaria  
La Consejería, que dirige Gemma Geis, 

precisó que este aumento del impor-

te máximo de las tesis doctorales en 

catalán «se enmarca dentro de la es-

trategia actual del departamento, que 

ha situado desde el primer momento 

la política lingüística como una de sus 

prioridades». «Una prueba de ello –aña-

de el comunicado– es la elaboración 
que se está haciendo del Plan de for-

talecimiento del catalán como medi-

da específica de esta legislatura». Y re-

conoce la Consejería que «el objetivo 

es seguir fortaleciendo la lengua cata-

lana dentro del sistema universitario 

y de investigación del país, preservan-

do su papel como lengua propia de las 

universidades de Cataluña». 

El pasado año se registraron 94 so-

licitudes a estas ayudas, las cuales fue-

ron todas admitidas y presentadas, y 

supusieron un importe de 47.000 eu-

ros otorgados en ayudas. La mayoría 

de los solicitantes habían escrito la te-

sis en su totalidad en catalán (52 por 

ciento). Por ámbitos de conocimien-

to, los mayoritarios fueron Ciencias 

de la Salud, y Artes y Humanidades, 

seguido de Ciencias Sociales y Biome-

dicina. El número de tesis redactadas 

exclusivamente en catalán que optan 

a estas ayudas ha descendido en los 

últimos años. Según ha podido com-

probar ABC, en la convocatoria de 2018, 

un total de 99 trabajos redactados en 

la lengua autonómica optaron a la ayu-
da, mientras que en la convocatoria de 

2021 fueron solo 49. 

Según datos de la Generalitat, la pre-

sencia del catalán en las tesis docto-

rales representa sólo un 10,3 por cien-

to del total frente al 54 por ciento que 

se presentan en una tercera lengua (in-

glés). En este ámbito, hay que tener en 

cuenta que el 52 por ciento de las te-

sis leídas son de doctorandos fuera del 

sistema universitario de Cataluña y 

que el porcentaje de peso del catalán 

se dobla, llegando al 20,2 por ciento, 

cuando se contabilizan los estudian-

tes procedentes de universidades ca-

talanas que optan por el catalán a la 

hora de realizar la tesis.  

El 70,5% es en catalán 
Por otro lado, en relación al uso de las 
lenguas en las aulas de la educación 

superior, más allá de las tesis, el 70,5 

por ciento de las asignaturas en los 

grados de las universidades de Cata-

luña se imparten en catalán. Un por-

centaje que los rectores consideran no 

suficiente y, por eso, en octubre de 2021 

firmaron un acuerdo para que ese 70,5 

se eleve al 80 por ciento. 

También es un porcentaje insufi-

ciente para la consejera Geis, que así 

lo señaló en enero de este 2022, cuan-

do anunció el plan para acelerar la ca-

talanización de las universidades. Un  

proyecto de catalanización que Geis 

relacionó, en la presentación pública 

del plan, con la independencia de la 

comunidad. «Tenemos un Estado que 

va en contra nuestra, solo nos pone 

palos en las ruedas. El catalán es una 
lengua sin Estado. Lo vimos el 1-O, un 

Estado que se impone por la fuerza, 

no tiene futuro», apuntó. 

La idea de la consejera es que se im-

Cataluña eleva las ayudas para 
catalanizar la universidad
∑ La Generalitat aumenta las 

subvenciones para tesis doctorales 
redactadas en catalán «para fortalecer 
la lengua autonómica»

D. TERCERO BARCELONA  

La Fiscalía Superior de Cataluña re-

cuerda, en un escrito con el que archi-

va una denuncia de Cs contra el con-

sejero de Educación, que el cumpli-

miento de la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) 

de diciembre de 2020, que obliga a la 

Consejería a establecer todos los me-

canismos para que los alumnos reci-

ban, al menos, un 25% de las asigna-

turas en español, recae sobre los  

directores de los centros educativos. 

El fiscal superior, Francisco Bañe-

res, señala que tras la citada senten-

cia –ratificada por el Tribunal Supre-

mo– la medida afecta a «todos los 

alumnos», a diferencia de lo que su-

cedía hasta la fecha, que el bilingüis-

mo se aplicaba a petición de los pa-

dres y solo para la clase afectada. Aho-

ra, cualquier persona legitimada, 

también las entidades, pueden «soli-

citar su inmediata ejecución». 

Esta es la posición del Ministerio 

Público desde enero de 2022, cuando 

–también en el archivo de otra denun-

cia contra el responsable de la Con-

sejería– advirtió que son los directo-

res de los centros educativos los res-

ponsables de «la competencia y el 

deber de diseñar el plan lingüístico» 

de cada escuela. 

Bañeres se basa en la normativa 

legal y apoya su decisión en lo reco-

noce la propia consejería en varios 

decretos y respuestas en procesos ju-

diciales. El fiscal superior apunta que 

en este tema, desde su punto de vis-

ta, no cabe mucha discusión, pues la 

sentencia del TSJC «es perfectamen-

te comprensible por sus destinata-

rios, los cuales quedan obligados a su 

La Fiscalía recuerda que el 25% 
lo deben aplicar los directores

ARCHIVA UNA DENUNCIA DE CS CONTRA EL CONSEJERO
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cumplimiento», según el artículo 

118 de la Constitución. 

La ratificación del criterio de la 

Fiscalía en el asunto del 25% se con-

creta en el archivo de la denuncia 

de Cs, partido que elevó una queja 

señalando a Josep Gonzàlez-Cam-

bray, consejero de Educación, como 

el responsable de que no se esté apli-

cando la sentencia del TSJC y de lle-

var a cabo un «plan criminal», que 

la Fiscalía no ve, ni Cs demuestra. 

En este sentido, el fiscal superior 

da un tirón de orejas a la formación 

liberal, que en Cataluña lidera Car-

los Carrizosa, al apuntar que «la de-

nuncia formulada (a finales del mes 

de marzo) tiene un contenido de na-

turaleza más política que jurídica».

partan menos clases en español 

(26,8 por ciento, actualmente) y en 

una tercera lengua, sobre todo en 

inglés (22,1 por ciento, la suma no 

da 100 por ciento porque hay asig-

naturas que se imparten en varias 

lenguas), para hacerle hueco a más 

catalán en las aulas. 

Además, actualmente el 70,5 por 

ciento se convierte en un 88,8 por 

ciento si se calcula el uso del cata-

lán en la universidad a distancia 

(UOC, por las siglas en catalán de la 

Universidad Abierta de Cataluña). 

En este sistema online, el 72,2 por 

ciento de las asignaturas se impar-

ten en español; y el 5,5 por ciento 

en una tercera lengua, generalmen-

te, en inglés. 

En cuanto a los másteres, que 

guarda relación con las tesis, los 

usos lingüísticos en Cataluña se 

equilibran. El 39,8 por ciento de las 
asignaturas se imparten en catalán; 

el 37,9 por ciento en español y el 32,9 

por ciento en una tercera lengua.

JOSEFINA G. STEGMANN 

MADRID 

La representación estudiantil mantu-

vo ayer una reunión con el ministro de 

Universidades, Joan Subirats, tras la 

cual éste ha accedido a reconocer el paro 

académico en la futura Ley Orgánica del 

Sistema Universitario. Actualmente, 
este derecho solo está regulado en al-

gunas universidades del país (Univer-

sidad de Valencia, Politécnica de Valen-

cia, Sevilla, Alicante, País Vasco, Vigo y 

Santiago de Compostela).  

Lo que buscaban los estudiantes al 

incluirlo en la ley orgánica es contar con 

un amparo para que al hacer la huelga 

«se garantice que el estudiantado no su-

fra consecuencias académicas, ya que 

a algunos, en ocasiones, nos ponen prue-

bas o nos dicen que si no asistimos a 

clase nos suspenden», relata Nicolás 

Hernández, presidente de la Coordina-

dora de Representantes de Estudiantes 

de Universidades (Creup). La Creup par-

ticipó en la reunión con el ministro ca-

talán junto al Consejo de Estudiantes 

Universitarios del Estado (Ceune). 

Los estudiantes se reunieron con Su-

birats tras la petición que hicieron los 

primeros. Temían que el texto pasara al 

Congreso sin que ellos pudieran asegu-

rarse de que sus reivindicaciones esta-

ban incluidas en la norma, la también 

llamada ‘ley Castells’ por el anterior mi-

nistro, y que dejó en el tintero al haber 

dejado el cargo. Subirats dijo, en este 

sentido, que continuaría con la norma 

de su predecesor pero que la haría suya.  

De hecho, Hernández dijo que Cas-

tells se había mostrado más reticente a 

incluir el paro en la norma que Subirats. 

Los estudiantes aseguran que también 

consiguieron que el ministro garantice 

que la nueva ley también contempla la 
formación del profesorado: «El minis-

terio se ha pronunciado a favor de fo-

mentar y mejorarla en metodologías 

docentes e innovación y esto se ha in-

corporado en el redactado», puntuali-

zó Hernández. 

El texto, en el cajón 
Si bien no les mostraron el texto, Her-

nández dijo que el ministerio también 

les «manifestó la intención de introdu-

cir propuestas enfocadas en la partici-

pación y representación estudiantil, me-

canismos que garanticen que las pro-

puestas se tengan en cuenta. Han 

puesto énfasis en que estamos inclui-

dos en comisiones de docencia, en la 

elaboración de los planes de estudio... y 

la garantía al derecho de la vida univer-

sitaria del estudiantado; es decir, que 

los campus no solo alberguen las cla-

ses, sino que se conviertan en un entor-

no que va más allá de lo meramente aca-

démico para los estudiantes». 

«Barbaridad populista» 
Este periódico se puso en contacto con 

Universidades, que confirmó la infor-

mación y, por otro lado, con la Confe-

rencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (Crue). Su recién estrenado 

presidente y rector de la Universidad 

Carlos III, Juan Romo, declinó hacer de-

claraciones hasta ver la inclusión de la 

huelga en el Boletín Oficial del Estado. 

Otros rectores, que no han dado su iden-

tidad, no han dudado en calificarlo de 

«barbaridad populista». «A veces se con-

vocan paros y muchos estudiantes quie-

ren tener clase. También debería respe-

tarse su derecho para que una minoría 

radical no pudiera detener la universi-

dad», opinó otro. La Crue busca evitar 

lo que ocurrió cuando negoció con Cas-

tells la Ley de Convivencia Universita-

ria. Tras pactarse el texto con los recto-

res y también con los estudiantes, una 

enmienda ‘a posteriori’ pactada con ERC 

cambiaba la norma y pretendía blindar 

los escraches en los campus catalanes.

Subirats incluye en su nueva ley el 
derecho a la huelga de estudiantes

∑ El ministro de 
Universidades corrige 
a Castells, su 
predecesor

Sala de estudios de la Facultad  

de Filología de la UB  // ABC

El ministro de Universidades, Joan Subirats  // EP

ABC MADRID  

John Doerr, uno de los capitalistas 

de riesgo más exitosos en la histo-

ria de Silicon Valley, ha donado 1.100 

millones de dólares a la Universi-

dad de Stanford para financiar una 

escuela centrada en el cambio cli-

mático y la sostenibilidad, según in-

formó ayer el periódico ‘The New 

York Times’.  

Se trata de la donación más gran-

de a una universidad para el esta-

blecimiento de una nueva escuela, 

y la segunda mayor a una institu-

ción académica que se ha hecho nun-

ca, según la web Chronicle of Higher 

Education. La cifra solo es supera-

da por los 1.800 millones de dólares 

que Michael R. Bloomberg entregó 

en 2018 a su ‘alma mater’, la Univer-

sidad Johns Hopkins. 

El obsequio sitúa a los Doerr como 

los principales financiadores de la 

investigación y de las becas sobre el 

cambio climático, y colocará a Stan-

ford en el centro de los esfuerzos pú-

blico y privado para alejar al mun-

do de los combustibles fósiles.

Stanford recibe mil millones para 
estudiar el cambio climático
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El Baix Empordà Local

n L’Ajuntament de Palafrugell, a 
través de l’Institut de Promoció 
Econòmica (IPEP), ha decidit en-
guany reforçar el seu suport a 
Oohx!gen Palafrugell, Comerç i 
Negoci. Ambdues institucions 
han signat un conveni, pel qual 
l’associació de comerciats rebrà 

un imports de 17.000 euros, que 
servirà per contribuir a desenvo-
lupar el pla d’actuacions de l’en-
titat previst pel 2022. En el mateix 
acord, l’Agrupació de Comerci-
ants s’ha compromès també a tre-
ballar per a la dinamització del 
teixit comercial i empresarial del 
municipi, en coordinació amb 

l’IPEP.  Aquest acord forma part 
del Pla d’Acció Comercial de 
l’IPEP, que inclou també accions 
per fomentar la col·laboració pu-
blico-privada i l’emprenedoria, 
modernitzar i professionalitzar el 
comerç i millorar els serveis i l’ac-
cés a l’espai comercial urbà, en-
tre d’altres.

Els comerciants de Palafrugell rebran 
17.000 euros per dinamitzar el comerç 
DDG. PALAFRUGELL

Una màquina treballant la zona on volen fer l’escola MARC MARTÍ

n L’acusat i la víctima compartien 
pis al carrer Dues Palmeres de Pa-
lamós. La sentència de la secció ter-
cera de l’Audiència de Girona, de la 
que ha estat ponent el magistrat 
Manuel Marcello, recull que cap a 
les onze de la nit del 10 de juny del 
2020 van començar a discutir per 
un afer domèstic. En concret, la víc-
tima li va retreure que no hagués 
rentat un bol d’amanida i que vol-
gués sortir al carrer «a aquelles ho-
res, amb l’estat d’alarma existent». 

La discussió «va anar pujant 
d’intensitat» i la víctima el va ame-
naçar amb trucar a la policia i de-
nunciar-lo. Aleshores, l’acusat «va 
reaccionar clavant-li un cop de 
puny a l’estómac i fent-la caure al 
reposabraços del sofà». Segons la 
sentència, va ser en aquest mo-
ment quan, «per sorpresa i de ma-
nera inesperada», va treure una na-
valla i la començar a apunyalar ar-
reu del cos sense fer cas de les sú-
pliques de la víctima dient-li que 
parés. 

L’Audiència declara provat que, 
durant l’atac, la víctima va dir en un 
moment determinat «carinyo, 
para». Això va fer que l’acusat atu-
rés «la seva acció agressora per un 
instant breu» i que la dona es po-
gués desplaçar fins a la zona d’ac-
cés al pis. No va poder fugir perquè 
«la va continuar apunyalant impe-
dint-li que pogués abandonar l’ha-
bitatge». «Li va infringir almenys 
trenta ganivetades, amb el propò-
sit d’augmentar el dolor físic i psí-
quic de la víctima», afegeix la sen-
tència. 

Finalment, la víctima va poder 
sortir al replà, on la van socórrer el 
veïns i van alertar els serveis 
d’emergències. L’acusat va marxar 
de l’immoble i es va anar a entregar 
a la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de la Bisbal. Allà, va reco-
nèixer ser l’autor dels fets i va dir als 

agents on podien trobar la navalla: 
l’havia llançat per la finestra. 

Es va mantenir «impassible» 

El tribunal el condemna com a au-
tor d’un assassinat en grau de 
temptativa i descarta l’aplicació de 
l’article 16 del Codi Penal, que pre-
veu l’exempció de la responsabili-
tat penal quan hi ha un desistiment 
voluntari en la consumació del de-
licte. La sentència recull que no és 
suficient que el processat deixés 
d’apunyalar la víctima i digués als 
veïns que avisessin els serveis 
d’emergències: «Per apreciar el de-
sistiment li era exigible una actua-
ció positiva en relació a la víctima, 
que demostrés la seva intenció de 
procurar-li auxili». Per contra, l’Au-
diència conclou que es va «mante-
nir impassible» al patiment de la 
seva companya de pis. 

La sala també recull que, tot i 
deixar la víctima estesa a terra amb 
vida, l’atac li hauria pogut produir 
la mort: «La prova és concloent. Si 
no és per l’auxili inicial d’una veïna 
que, seguint les instruccions del 
112 li va fer tap a la zona de l’abdo-
men i li va ficar els dits a la boca per 

evitar que es dessagnés, i per l’au-
xili brindat per les emergències 
mèdiques, el desenllaç hagués si-
gut fatal de necessitat». 

La fiscalia demanava 12 anys de 
presó i l’acusació particular, encap-
çalada per la lletrada Roser Culu-
bret, elevava la petició a 16. L’advo-
cat de la defensa, Carles Mongui-
lod, sol·licitava una condemna de 
3 anys i mig de presó per lesions, 
amb les atenuant d’alteració psí-
quica, confessió i reparació del 
dany, pels 15.000 euros d’indem-
nització que ja havia consignat.  

La sentència li aprecia dues de 
les atenuants i imposa al processat 
7 anys i mig de presó i 5 anys de lli-
bertat vigilada. No es podrà apro-
par a menys de 500 metres ni co-
municar-se amb la víctima durant 
10 anys. 

En concepte de responsabilitat 
civil, haurà d’indemnitzar la com-
panya de pis amb 100.000 euros i a 
l’Institut Català de la Salut amb 
54.604,86 per les despeses mèdi-
ques de la víctima. 

La sentència no és ferma. Mon-
guilod ja ha anunciat que interpo-
sarà recurs al TSJC.

Set anys i mig per intentar 
matar la companya de pis

ACN. PALAMÓS

L’acusat durant el judici a l’Audiència de Girona. XAVIER PI/ACN

u Li va clavar 30 ganivetades mentre estaven confinats a Palamós 
uL’Audiència de Girona li aprecia atenuants de confessió i reparació del dany

n Veïns de Gaüses han mostrat la 
seva oposició a la construcció 
d’una nova escola privada amb 
120 places i activitats obertes al pú-
blic, el projecte de la qual ha rebut-
jat recentment l’Ajuntament de Vi-
lopriu al considerar que els usos 
proposats no s’ajusten estricta-
ment al que seria l’activitat docent. 
A principis d’any, un grup de veïns 
van presentar fins a 40 signatures 
(a Gaüses hi viuen unes 65 perso-
nes) en contra del projecte, i di-
lluns passat es van reunir amb re-
presentants municipals per ex-
pressar-los la seva preocupació 
així com per l’inici d’unes obres 
amb maquinària per a les que no 
tindrien permís. 

Segons explica un d’aquests ve-
ïns, l’arquitecte Salvador Matas,  no 
estan en contra de la construcció 
d’una escola, sinó que el que els 
preocupa són les dimensions i el 
fet que porti altres activitats -com 
sala de concerts- associades. Tal i 
com recull l’informe municipal 
que justifica la denegació de la 
sol·licitud, Matas subratlla que el 
projecte inclou una «fleca», que se-
gons les promotores seria pedagò-

gica però que els veïns i l’Ajunta-
ment temen que fàcilment es po-
dria acabar convertint en bar-res-
taurant. I el mateix per al gimnàs-
espai polivalent, on, segons el pro-
jecte, es podrien fer activitats i con-
certs fora de l’horari escolar. «El 
projecte va molt més enllà d’una 
escola, i això ens  preocupa», asse-
nyala Matas, que recorda que les 
activitats recreatives no estan per-
meses en l’espai on es vol ubicar 
l’escola.  

Un altre motiu de preocupació 
veïnal és el de la mobilitat. «Gaü-
ses és un nucli molt petit, i l’accés 
al carrer on es faria l’escola és com-
plicat. Si allà hi han d’arribar cada 
dia 120 alumnes amb cotxe, i no hi 
ha previstos aparcaments, es pot 
crear un problema de mobilitat i 
col·lapsar el nucli», explica Matas, 
que també subratlla que el carrer 
d’accés a l’escola és tan petit que 
seria difícil que hi passessin els ve-
hicles d’emergències. També des-
taca que 120 alumnes, tenint en 
compte la població de Gaüses i les 
seves rodalies, és una xifra despro-
porcionada.  

Una altra qüestió que els preo-
cupa és el consum d’aigua. Segons 
recorda Matas, el poble ha patit 
restriccions d’aigua, i en períodes 
de sequera han tingut problemes 
d’abastament. Per això, creu que 
s’hauria de fer un estudi sobre 
l’elevat consum d’aigua que impli-
caria una escola d’aquestes di-
mensions.  

A hores d’ara, l’Ajuntament de 
Vilopriu ha emès un informe ne-
gatiu denegant la llicència, tot i que 
les promotores han anunciat que 
el tornaran a presentar. Matas creu 
que una petita escola rural podria 
ser positiva, però considera que se-
ria «un error» ubicar una escola 
d’aquestes dimensions en aquest 
espai d’un poble petit com Gaüses.   

Veïns de Gaüses 
s’oposen a la 
construcció de l’escola 
per a 120 alumnes 

LAURA FANALS. GIRONA 

u Igual que l’Ajuntament, 
temen que el projecte acabi 
desenvolupant activitats no 
docents com un bar o concerts

Entre les preocupacions 
hi ha la mobilitat, les 
activitats fora d’horari o 
l’elevat consum d’aigua 
que suposaria l’escola 
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10 anys de l’FP Dual, un planter ple de
talent
ESPECIAL FORMACIÓ

La Formació Professional Dual a Espanya compleix 10 anys de vida, una dècada que ha estat
suficient per demostrar els avantatges que suposa aquest model d’FP, que combina formació al
centre educatiu amb pràctiques. Del total d'hores que preveu un cicle formatiu, almenys el 33%
s'han de fer en una empresa. Això suposa importants avantatges per a totes dues parts:
l'estudiant té el primer contacte amb el món laboral i aprèn una professió de primera mà i
la companyia forma talent adequant-lo als perfils professionals que necessita.

Un altre dels punts destacats de l’FP Dual és l'orientació que reben els estudiants de la mà
dels tutors, que són els responsables de l'alumne en pràctiques i els que els proposen el millor
pla per assolir les competències establertes en el títol acadèmic i la formació pràctica en cada
lloc. Piedad Curiel és tutora al Technology Lab de Repsol des del 2016 i explica que és tota una
responsabilitat, però també una experiència molt gratificant. "L’FP Dual és una oportunitat
fantàstica per posar en pràctica tot allò que s'ha après a l'institut i un ‘win-win’: l'alumne
potencia les seves habilitats i l'empresa aconsegueix el perfil que necessita", assegura.

Els tutors solen ser professionals amb experiència, vocació pedagògica i que encarnen els
valors de la companyia. En coordinació amb el centre educatiu, fan el pla de formació de
l'aprenent, així com el seguiment durant el curs i la seva avaluació final.

D'aquesta manera, el model educatiu contribueix a solucionar dos aspectes que poden ser clau
a l'hora de l'abandó formatiu: la falta d'orientació professional i la desmotivació. “Molts joves
reben missatges força apocalíptics com ara que, encara que tinguin dues carreres i dos idiomes,
no trobaran feina. A l’FP Dual els alumnes aprenen d'una altra manera, aprenen fent, un mètode
que motiva molts joves. Per això aquest model té tant èxit a altres països d'Europa”, afirma
Salvador Lorenzo, gerent de Diversitat de Repsol.

Aposta per l'FP Dual

Precisament, la multienergètica va ser una de les pioneres en la implantació de l'FP Dual a
Espanya. Dos lustres després manté la seva aposta per aquesta modalitat formativa que millora
la inserció laboral dels joves.

És el cas de treballadors com Tomás Almarcha, operador de planta de Repsol Química al
complex industrial de Tarragona. Explica que, després d'acabar la carrera d'ADE i no tenir
bones perspectives laborals, va decidir matricular-se a l’FP Dual, atret sobretot pel gran nombre
de pràctiques que implicava al centre de treball. Una cosa que no només li va permetre
aprendre mentre treballava, sinó acabar incorporant-se com a empleat al mateix centre de
treball.

Perfils clau per a la descarbonització

https://www.diaridegirona.cat/ideas/repsol-fp-dual/inici.html
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En aquest sentit, els estudiants de pràctiques que acull cada any Repsol també es formen en els
nous processos industrials que la companyia ha posat en marxa per a la seva estratègia
de descarbonització. Així, els alumnes coneixen de prop les claus de la producció d'hidrogen
renovable o dels biocombustibles avançats, que es fabriquen a partir de residus com ara l'oli
de cuina usat. La companyia acull cada any una mitjana d'uns 150 alumnes, la majoria de les
titulacions en Química Industrial i Laboratori d'Anàlisi, que desenvolupen les seves pràctiques
als complexos industrials i als centres de la companyia a tot Espanya.

La realització de pràctiques no compromet les empreses a una contractació posterior, encara
que la incorporació entre els aprenents formats a la multienergètica està entre el 30% i el
50%. “Com a empresa necessites un planter i el millor és formar-lo amb les persones que han
conegut des de dins els nostres processos cosa que garanteix la transmissió del coneixement a
la companyia”, conclou Lorenzo.

Alta inserció laboral

L’FP Dual està formada actualment per 162 titulacions i especialitats que combinen
l'ensenyament acadèmic al centre educatiu amb l'aprenentatge en una empresa. En un
context d'atur juvenil elevat en comparació amb la resta d'Europa, la inserció laboral de
l'FP és molt elevada, del 70%, superior fins i tot a la universitària.
A més, les previsions indiquen que les professions del futur –relacionades en gran mesura
amb la sostenibilitat– comportaran una demanda més gran de perfils professionals
relacionats amb els títols d’FP. De fet, el Centre Europeu per al Desenvolupament de
l’FP (CEDEFOP) considera que, el 2025, dos terços dels nous llocs de treball es crearan
per a estudiants de grau mitjà o superior. I un altre terç per als universitaris.
Entre els reptes pendents hi ha convèncer cada vegada més estudiants perquè es
matriculin en aquesta modalitat. Un 4% del total dels alumnes de les diferents ofertes de
formació professional opten per l’FP Dual. En part pel desconeixement. Per això, el Govern
va crear l'Aliança per l'FP al maig del 2021, una iniciativa perquè administracions,
empreses, centres de formació, agents socials i mitjans de comunicació sumin en l'avenç
d'aquest model educatiu.
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10 anys de l’FP Dual, un planter ple de
talent
ESPECIAL FORMACIÓ

La Formació Professional Dual a Espanya compleix 10 anys de vida, una dècada que ha estat
suficient per demostrar els avantatges que suposa aquest model d’FP, que combina formació al
centre educatiu amb pràctiques. Del total d'hores que preveu un cicle formatiu, almenys el 33%
s'han de fer en una empresa. Això suposa importants avantatges per a totes dues parts:
l'estudiant té el primer contacte amb el món laboral i aprèn una professió de primera mà i
la companyia forma talent adequant-lo als perfils professionals que necessita.

Un altre dels punts destacats de l’FP Dual és l'orientació que reben els estudiants de la mà
dels tutors, que són els responsables de l'alumne en pràctiques i els que els proposen el millor
pla per assolir les competències establertes en el títol acadèmic i la formació pràctica en cada
lloc. Piedad Curiel és tutora al Technology Lab de Repsol des del 2016 i explica que és tota una
responsabilitat, però també una experiència molt gratificant. "L’FP Dual és una oportunitat
fantàstica per posar en pràctica tot allò que s'ha après a l'institut i un ‘win-win’: l'alumne
potencia les seves habilitats i l'empresa aconsegueix el perfil que necessita", assegura.

Els tutors solen ser professionals amb experiència, vocació pedagògica i que encarnen els
valors de la companyia. En coordinació amb el centre educatiu, fan el pla de formació de
l'aprenent, així com el seguiment durant el curs i la seva avaluació final.

D'aquesta manera, el model educatiu contribueix a solucionar dos aspectes que poden ser clau
a l'hora de l'abandó formatiu: la falta d'orientació professional i la desmotivació. “Molts joves
reben missatges força apocalíptics com ara que, encara que tinguin dues carreres i dos idiomes,
no trobaran feina. A l’FP Dual els alumnes aprenen d'una altra manera, aprenen fent, un mètode
que motiva molts joves. Per això aquest model té tant èxit a altres països d'Europa”, afirma
Salvador Lorenzo, gerent de Diversitat de Repsol.

Aposta per l'FP Dual

Precisament, la multienergètica va ser una de les pioneres en la implantació de l'FP Dual a
Espanya. Dos lustres després manté la seva aposta per aquesta modalitat formativa que millora
la inserció laboral dels joves.

És el cas de treballadors com Tomás Almarcha, operador de planta de Repsol Química al
complex industrial de Tarragona. Explica que, després d'acabar la carrera d'ADE i no tenir
bones perspectives laborals, va decidir matricular-se a l’FP Dual, atret sobretot pel gran nombre
de pràctiques que implicava al centre de treball. Una cosa que no només li va permetre
aprendre mentre treballava, sinó acabar incorporant-se com a empleat al mateix centre de
treball.

Perfils clau per a la descarbonització
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En aquest sentit, els estudiants de pràctiques que acull cada any Repsol també es formen en els
nous processos industrials que la companyia ha posat en marxa per a la seva estratègia
de descarbonització. Així, els alumnes coneixen de prop les claus de la producció d'hidrogen
renovable o dels biocombustibles avançats, que es fabriquen a partir de residus com ara l'oli
de cuina usat. La companyia acull cada any una mitjana d'uns 150 alumnes, la majoria de les
titulacions en Química Industrial i Laboratori d'Anàlisi, que desenvolupen les seves pràctiques
als complexos industrials i als centres de la companyia a tot Espanya.

La realització de pràctiques no compromet les empreses a una contractació posterior, encara
que la incorporació entre els aprenents formats a la multienergètica està entre el 30% i el
50%. “Com a empresa necessites un planter i el millor és formar-lo amb les persones que han
conegut des de dins els nostres processos cosa que garanteix la transmissió del coneixement a
la companyia”, conclou Lorenzo.

Alta inserció laboral

L’FP Dual està formada actualment per 162 titulacions i especialitats que combinen
l'ensenyament acadèmic al centre educatiu amb l'aprenentatge en una empresa. En un
context d'atur juvenil elevat en comparació amb la resta d'Europa, la inserció laboral de
l'FP és molt elevada, del 70%, superior fins i tot a la universitària.
A més, les previsions indiquen que les professions del futur –relacionades en gran mesura
amb la sostenibilitat– comportaran una demanda més gran de perfils professionals
relacionats amb els títols d’FP. De fet, el Centre Europeu per al Desenvolupament de
l’FP (CEDEFOP) considera que, el 2025, dos terços dels nous llocs de treball es crearan
per a estudiants de grau mitjà o superior. I un altre terç per als universitaris.
Entre els reptes pendents hi ha convèncer cada vegada més estudiants perquè es
matriculin en aquesta modalitat. Un 4% del total dels alumnes de les diferents ofertes de
formació professional opten per l’FP Dual. En part pel desconeixement. Per això, el Govern
va crear l'Aliança per l'FP al maig del 2021, una iniciativa perquè administracions,
empreses, centres de formació, agents socials i mitjans de comunicació sumin en l'avenç
d'aquest model educatiu.
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Terrassa reparteix 1.850 cubells d’orgànica
entre l’alumnat de 6è de primària i 1r d’ESO -
Diari de Terrassa
Terrassa se suma a la Setmana Internacional del Compost, que se celebra aquests dies, amb
el lema “El compost: Per a la regeneració del sòl”, amb una activitat educativa per fomentar la
separació correcta en origen de la matèria orgànica i el procés del compostatge entre els
escolars. Per aquest motiu, un total de 1.850 alumnes de 6è de primària i 1r d’ESO, de 24
centres educatius de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa (XEST), rebran
aquesta setmana un cubell de matèria orgànica, un lot de bosses compostables i un tríptic
informatiu de la campanya “Si es menja… a l’orgànica!”.

“Amb aquesta campanya volem que els nens i nenes s’impliquin perquè seran els adults del futur.
Els hem demanat que ens ajudin en aquesta tasca perquè traslladin a casa seva la importància
que té reciclar per viure en un món millor”, ha manifestat aquest dimecres la tinenta d’alcalde de
Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, en la seva visita a l’escola Font de l’Alba per fer entrega
del material.

La tinenta d’alcalde Lluïsa Melgares ha visitat aquest dimecres l’escola Font de l’Alba

Des de l’Ajuntament de Terrassa comenten que un dels objectius d’aquesta actuació és que
infants i joves assumeixin com un fet natural que és important separar en origen les restes de
menjar per contribuir a millorar les xifres de recollida selectiva de residus orgànics; evitar que

https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2022/05/04/terrassa-reparteix-1-850-cubells-organica-alumnes-6e-primaria-1r-eso/


aquests s’aboquin al contenidor gris de resta i reduir la presència de residus no orgànics en  el
contenidor marró. “Per fer-ho d’una forma correcta i responsable, és recomanable tenir a casa un
cubell airejat (un recipient de color marró amb foradets) amb una bossa compostable perquè
aquesta també es degradarà durant el procés de compostatge. Amb aquest tipus de cubell
s’afavoreix la ventilació i l’evaporació de l’aigua que contenen els residus orgànics. Després, cal
dipositar la bossa en el contenidor d’orgànica”, comenten fonts municipals.

Les escoles participants en l’activitat són: Delta, Lumen, Cingle, El Vallès, Santa Teresa de
Jesús, Institut Ègara, Font de l’Alba, la Nova Electra, Mare de Déu del Carme, Joaquima de
Vedruna, Ramon Pont, Ponent, Isaac Peral, Maria Auxiliadora, Petit Estel La Nova, Vedruna Vall,
Rosella, La Roda, França, Creixen, Serra de l’Obac, Col·legi Martí, Sagrat Cor i l’Escola Tecnos.

El material cedit servirà per treballar amb l’alumnat sobre com convertir el residu orgànic en un
recurs, ja que hi ha centres que, a més, tenen un hort escolar i fan autocompostatge.
L’Ajuntament col·labora amb els centres escolars des de l’any 2004 per fomentar la generació de
compost, cedint autocompostadors, fent un seguiment sobre el seu ús i impartint sessions
informatives. Actualment, 16 escoles tenen aquest material.

L’any passat es van recollir a Terrassa un total de 9.804 tones de matèria orgànica, i cada
persona va generar 43 kg/habitant/any.
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El Liceu apropa la música i les arts a
alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta |
Diari de Tarragona
El Gran Teatre de Liceu  ha escollit les Terres de l’Ebre per posar en marxa aquest curs el
programa El Liceu als Centres, una iniciativa que pretén apropar l’òpera, la música en general i
les arts escèniques als alumnes de totes les edats. Així, centenars d’escolars 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 projecte de descoberta artística, musical i cultural, a partir de l’espectacle ‘La Cuina
de Rossini’. 
Es tracta d’una proposta estrenada pel Liceu aquesta temporada 2011-2022, adreçada a nens
d’entre 6 a 12 anys, amb fragments 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 treballa des de la música, a les arts
plàstiques passant pel medi natural 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
laRibera d’Ebre i la Terra Alta, per participar activament en les classes. 
Durant aquesta Setmana Artística, una escenògrafa està treballant a l’aula amb els alumnes de
l’institut-escola 3 d’Abril de Móra la Nova, sobre aspectes més d’arts plàstiques. Els alumnes de
l’escola Puig i Cavaller de Gandesa i l’escola Montsagre d’Horta de Sant Joan estan treballant,
per la seua banda, aspectes de les coreografies, 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 director general del Gran Teatre del
Liceu, Valentí Oviedo. A més del taller d’escenografia per als alumnes, 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 desplacin a Darmós (municipi de
Tivissa), per conèixer l’experiència de la soprano local Sara Blanch i com va ser la seua
infantesa en aquesta població,  explica al Diari al Diari la directora del centre, Marga 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 través dels programes El
LiceuAprèn i el LiceuApropa. Així, cada temporada 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 Terres de l’Ebre  aquest nou programa educatiu respon a la voluntat
de fer més accessible el Liceu 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 Catalunya, mentre que a les Terres
de l’Ebre s’ampliarà també als estudiants de secundària. 
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Raquetes que eduquen | Diari de Tarragona
La sèrie sobre l’acadèmia de tenis de Nadal és força interessant. A cada capítol, hi ha unes
idees que es repeteixen: sacrifici, esforç, disciplina, perseverança, il·lusió, paciència,
compromís, etc., realment, poc se’n parla del talent, tot i que com és lògic no es menysprea,
perquè els joves allotjats al centre en tenen, però, segons es diu, no és el més important: «els
tenistes amb talent però sense rutines d’entrenament no milloren, perquè la clau de l’èxit és
l’esforç, l’exercitació i la repetició de l’activitat».

S’insisteix en el desenvolupament d’alguns principis ètics com «respecte als rivals, fair-play,
control de les emocions, correcció dins i fora de la pista, responsabilitat, integritat, compromís,
etc.», per damunt de tot, es prioritza la formació humana per tal que les noies i els nois integrin
aquests valors que es consideren fonamentals.

Les persones que participen en el documental, argumenten els punts forts de la seva filosofia,
des de l’oncle Toni (ideòleg del projecte), passant pels entrenadors, fisioterapeutes, dietistes,
metges, recuperadors, col·laboradors, alumnes, etc., ho expliquen davant la càmera, amb una
simplicitat que fa que sembli senzill i natural, tot i que no ho és gens.

No participa, però, cap pare ni mare, però segur que aquesta absència no és casual. Malgrat que
sempre volen el millor per als seus fills, la manera com ho pretenen alguns no és la més
adequada. En l’esport de competició, és fonamental l’absoluta autonomia i independència dels
tècnics i responsables. Segur que tothom coneix algun cas d’una «futura promesa feta malbé»
per la pressió, influència, intervenció dels progenitors que s’equivoquen de rol. Corregeixen,
jutgen, valoren... les accions de les criatures, perquè fan d’entrenadors, i la línia entre ser aliat o
intrús és molt fina.

Sorprèn la personalitat d’un dels millors esportistes de tots els temps, Rafa Nadal: esforç,
compromís, determinació, humilitat, superació, recerca, respecte a un mateix i als altres,
confiança, companyonia, constància, il·lusió, capacitat de sacrifici, sentit de l’humor, motivació...
sembla que no pugui ser. Escoltant-lo, t’adones que tenir bones condicions no és suficient.
També per als tenistes de primer nivell, el treball diari i la disciplina són claus per aconseguir els
objectius. Ell mateix comenta: «moltes coses són naturals, i d’altres no, però es poden entrenar,
com la capacitat per patir i afrontar situacions problemàtiques».

A cada capítol de la sèrie de l’acadèmia de tenis de Nadal hi ha idees que es
repeteixen: sacrifici, esforç, disciplina, perseverança, il·lusió, pacièn-cia, compromís,
etc., realment, poc se’n parla del talent

Fa unes setmanes m’assabentava per la premsa de les novetats del nou currículum de
batxillerat. Es proposen diferents canvis entre els quals destaca que «per a l’obtenció del títol de
batxiller es requereix l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos; no obstant això,
es contempla que es pugui decidir la titulació d’un alumne que hagi superat totes les matèries
excepte una», per tant, es podrà accedir a la universitat sense haver aprovat totes les
assignatures. També preveu el nou decret que es pugui passar de primer a segon amb dues
assignatures suspeses.

No estic segur dels efectes que pugui tenir a llarg termini accedir a l’educació superior en
aquestes condicions, però, òbviament, no soc gaire optimista, dubto que millori el perfil de
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l’estudiant i encara menys la formació universitària. No hi ha cap teoria de l’aprenentatge que no
relacioni l’esforç i l’exigència en el nivell d’èxit de l’estudiant. De fet, tots els sistemes educatius
de més prestigi, segons l’OCDE, requereixen superar proves i exàmens per a l’accés a la
universitat. Ho tenen molt clar, és fonamental que passin els més preparats. Aquí, en canvi,
sembla que el valor del treball i la disciplina és una cosa més pròpia d’èpoques passades, i per
això l’única solució davant del pobre nivell acadèmic d’alguns estudiants és rebaixar, encara
més, l’exigència.

A l’educació primària i a la secundària obligatòria, s’entén que es pot promocionar amb matèries
no superades, però al batxillerat cal assegurar un nivell mínim. És fonamental que en els estudis
postobligatoris es mantingui un criteri universal: cal ser exigent i rigorós amb l’estudiant.
L’esforç, la disciplina i el talent són valors importants a la formació universitària. Alguns polítics
són experts en construir una millor imatge a partir d’idees i arguments falsos, i la veritat, els
canvis educatius van en aquesta direcció. La nova reforma comporta menys pes d’alguns
principis necessaris per assolir una bona preparació i, en canvi, sembla que es vulgui legitimar
la llei del mínim esforç. Per a la majoria de professions, els valors relacionats amb el treball i el
sacrifici són molt apreciats i, si no, que preguntin als empresaris que després contractaran els
titulats universitaris.

Estaria bé que els orientadors, experts, especialistes, entesos, tècnics, relacionats amb el
Ministerio vegin la sèrie. El sistema educatiu fa anys que no desenvolupa alguns valors que a
l’acadèmia de tenis sí que són fonamentals.

Proposo que contractin d’assessor l’oncle Toni. Segur que convenç els polítics perquè l’esforç
sigui percebut com a necessari. Cal posar en valor, com ell sempre diu, «la força mental, la
perseverança davant les dificultats i la capacitat de superar situacions adverses».

Algun responsable s’hauria de preguntar si amb el model actual s’està formant correctament els
joves per afrontar el futur amb garanties. Com afirma l’entrenador, «esforçar-se no garanteix
l’èxit, però no fer-ho, pràcticament, assegura el fracàs».

Sempre m’ha agradat el talent de Federer, però honestament, crec que el treball, l’esforç, el
sacrifici i, sobretot, el desenvolupament personal i professional de Rafael Nadal és realment
encomiable. No conec ningú que es pugui comparar. Admirable!
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