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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. 
No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La difusió 
pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de propietat 
intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que 
vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de 
la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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guns docents; equiparar els sous 
dels professors de FP o estabilitzar 
el personal interí i laboral, entre al-
tres. Tot i això, ara els sindicats el 
que reclamen sobretot és que la 
conselleria rebaixi les hores lectives 
a primària (com el Govern havia 
proposat als sindicats) i també a 
l’ESO a partir del curs que ve (cosa 
que el departament diu que és tèc-
nicament impossible). “Els dos cos-
sos [primària i ESO] s’han manifes-
tat i han fet les mateixes vagues, pa-
teixen les mateixes retallades des de 
fa deu anys i tenen el mateix dret de 
recuperar les seves condicions”, va 
defensar ahir Marga Romartínez, de 
Comissions Obreres. 

Al departament van avisar que 
“tot no es pot fer el curs que ve” i que 
per això van proposar reduir una 
hora lectiva a primària el curs vi-
nent i a l’ESO el següent: “Volíem 
començar per infantil i primària 
perquè tenen 30 hores de perma-
nència als centres, 24 de les quals 
són lectives. A l’ESO tenen 24 hores 
de permanència, 19 de les quals són 
lectives. No estem dient que no 

s’hagi de reduir una hora a l’ESO, 
però havíem de prioritzar”, va argu-
mentar Dolors Collell, directora ge-
neral de Professorat de Centres Pú-
blics. Collell, que va dir que estaven 
disposats a reduir l’hora lectiva per 
“canalitzar el conflicte”, va tornar 
a demanar als docents que tornin a 
les taules de negociació. “Hi ha un 
impediment per continuar avan-
çant: els sindicats no seuen a les tau-
les”, va lamentar, després que hagin 
plantat el departament set vegades. 

Més vagues a 
l’escola el maig 

i el juny
El 25 de maig i el 9 de juny les aturades duraran 
tot el dia, i el 17 de maig i el 2 de juny dues hores

Un terç dels aspirants a mestre suspenen les proves d’aptitud

de cada deu (2.767, segons càlculs de 
l’ARA), una xifra que també suposa 
un rècord històric i demostra que la 
professió de mestre té molta de-
manda universitària. Els cinc tribu-
nals han constatat algunes diferèn-
cies entre territoris: a Bellaterra van 
aprovar el 71,2% dels alumnes, a 
Barcelona el 65% i a Girona el 60%, 

Sobre les mesures anunciades, Co-
llell va afirmar que el departament 
“no només té la voluntat de rever-
tir les retallades, sinó que ho està 
fent”: el curs que ve baixaran les rà-
tios a P3 (de 25 alumnes es passarà 
a 20), P2 serà gratuït a les llars d’in-
fants públiques, s’incrementaran 
els grups de FP, s’eliminaran els ter-
ços de jornada... 

Tot i això, els sindicats han avi-
sat que si la conselleria “no es mou” 
i no accepta les seves reivindicaci-

Més vagues al sector educatiu. Els 
sindicats d’educació van avisar que el 
final de curs no seria tranquil si el de-
partament d’Educació no revertia les 
retallades per al curs que ve i, un cop 
constatat el desacord, han anunciat 
quatre noves aturades al tram final: 
hi haurà vaga al maig i al juny. El 25 
de maig i el 9 de juny les vagues dura-
ran tot el dia i hi haurà manifestaci-
ons a Barcelona, mentre que el 17 de 
maig i el 2 de juny les aturades seran 
de dues hores, de 8.00 a 10.00 h, per 
no carregar econòmicament els do-
cents que es mobilitzen. 

Els sindicats USTEC, CCOO, 
UGT, Intersindical, Aspepc, CGT i 
USOC convoquen les protestes amb 
les mateixes reivindicacions que les 
vagues del març: retirar el nou ca-
lendari i el nou currículum; supri-
mir el decret de plantilles, perquè 
consideren que és una “agressió” als 
drets laborals i a la transparència 
que els directors puguin escollir al-

BARCELONA
LAIA VICENS

Lleugera millora en els resultats de 
les PAP, les proves d’aptitud per-
sonal que obligatòriament han de 
fer tots els estudiants que volen ac-
cedir a un grau d’educació infantil 
o primària per ser mestres. Si l’any 
passat les van suspendre la meitat 
dels aspirants, aquest cop n’han 
quedat fora un terç dels candidats: 
el 63,45% han superat la prova, 
gairebé deu punts més que l’any 
passat, uns resultats que suposen 
tornar al nivell dels anys anteriors, 
segons va avançar ahir Unportal i 
va confirmar el departament 
d’Universitats i Recerca.  

Dels 4.680 estudiants que es van 
apuntar a fer les proves, hi van aca-
bar anant 4.361 i les van aprovar sis 

BARCELONA
LAIA VICENS

Demanda 
Els sindicats 
exigeixen al 
Govern 
rebaixar les 
hores lectives 
també a l’ESO

Resposta  
El Govern 
defensa els 
gestos fets i 
avisa que tot 
no es pot fer 
el curs que ve

ha d’aprovats segons si venen de 
cursar batxillerat o cicles formatius 
de grau superior. Segons les xifres 
oficials, el 66,51% dels alumnes de 
batxillerat que es van presentar a la 
prova la van superar, mentre que la 
proporció baixa fins al 44,66% en el 
cas dels estudiants de FP. Els que 
van suspendre podran repetir les 
proves en la convocatòria extraor-
dinària (el 15 de juliol) i, si no les su-
peren, hauran de triar uns altres es-
tudis. De fet, malgrat que les apro-
vin més tard, probablement no tin-
dran accés a una plaça pública.  

Això podria canviar si finalment 
l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari (AQU) dona permís 
a la URL-Blanquerna per admetre 
aspirants a mestres que han suspès 
les PAP. Entre altres motius, argu-
menten que demanant les proves 
d’aptitud quan els alumnes acaben 

Graus d’educació infantil i primària. Convocatòries ordinàries 

Font: Consell Interuniversitari de Catalunya / Gràfic: Eduard Forroll Isanda

Proves d’aptitud personal per als mestres
Presentats Aprovats Percentatge d’aprovats

63,3%

51,6%

63,5%

72,5%

61,4%

61,7%

mentre que Tarragona (55,6%) i 
Lleida (52%) van ser els territoris 
amb més suspesos. En total, 1.594 
persones no han superat les PAP.  
 
Pitjors notes dels de FP 
Aquest any, per primera vegada, la 
conselleria ha fet pública una dada 
molt important: la diferència que hi 

Recuperació 
Els candidats 
suspesos 
poden repetir 
les PAP el 15  
de juliol
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el primer curs d’universitat i no 
abans d’entrar-hi “no es penalitza” 
els estudiants que venen dels ci-
cles superiors, que són precisa-
ment els que ja han cursat estudis 
professionalitzadors i tenen clara 
la seva vocació.  

Però les universitats públiques 
han posat el crit al cel davant la 
proposta de Blanquerna i han de-
fensat la necessitat de fer les pro-
ves abans d’entrar als graus d’edu-
cació perquè és la manera de “ga-
rantir que els futurs mestres dis-
posen de la preparació prèvia 
necessària”.  

Catalunya és l’única comunitat 
de l’Estat que fa aquestes proves 
a tothom que vol estudiar educa-
ció infantil, primària o el doble 
grau. Fins que no es van implan-
tar, el 2017, es necessitava apro-
ximadament un 6 a les universi-
tats públiques, i els estudiants 
que no tenien la nota de tall ne-
cessària podien recórrer a algu-
na universitat privada.e

ons, podrien fer una vaga indefini-
da després del 9 de juny i convocar 
mobilitzacions perquè l’inici de 
curs “no sigui normal”. També han 
volgut negar qualsevol fractura en 
la unitat sindical: “Hi som tots. Els 
mateixos que vam començar les 
mobilitzacions tancant-nos al de-
partament, els que vam convocar 
les manifestacions al març. Les re-
ivindicacions són les mateixes, els 
sindicats som els mateixos i la uni-
tat és la mateixa”. Aquesta setma-

na, UGT, CCOO i USOC s’han des-
penjat d’una manifestació en favor 
de l’educació pública el 14 de maig 
perquè demana eliminar els con-
certs educatius. 

El calendari no ho explica tot  
Les noves aturades arriben després 
de cinc jornades de vaga al març. 
L’espurna per convocar-les va sal-
tar quan el Govern va anunciar 
l’avançament de l’inici del curs es-
colar sense consultar-ho abans amb 
la comunitat educativa. Els sindi-
cats van fer pressió per ajornar un 
curs el canvi, però davant la negati-
va de Cambray van decidir anar a la 
vaga i sumar-hi més reivindicacions 
sindicals. Les jornades de vaga van 
tenir un seguiment molt destacat i 
van fer sortir al carrer milers de do-
cents per demanar la dimissió de 
Cambray: el detonant era el calen-
dari, però les vagues van recollir un 
profund malestar entre els docents 
després d’anys de retallades. 

Després d’aquelles protestes, 
sindicats i Educació van obrir un 
període de negociacions que no va 
acabar bé. Educació va plantejar 
una última oferta que passava per 
reduir una hora lectiva l’horari dels 
mestres a primària a partir del curs 
que ve i a l’ESO, el batxillerat i la FP 
el curs 2023-24. Les organitzacions 
sindicals van rebutjar la proposta 
perquè no afectava tots els docents 
alhora, i la conselleria va rubricar la 
falta d’acord publicant la resolució 
per a les noves plantilles sense in-
corporar les contractacions extres 
que suposava aplicar aquesta mesu-
ra ja a la primària.e

SANT PAU CREIXERÀ AMB UN CENTRE PER A LA GENT GRAN 
L’Hospital de Sant Pau projecta posar en marxa abans del 2025 un centre específic 
per atendre les urgències i les necessitats de persones grans fràgils, ja siguin de 
tipus mèdic, quirúrgic o farmacològic. El Qcare o clínica d’urgències d’alta resolució 

per a l’envelliment ocuparà un espai d’uns 5.000 m� i es construirà en un edifici nou 
dins del recinte del mateix hospital, molt a prop d’on ara hi ha el centre Kàlida. 
Aquest és un dels projectes més destacats de Més Sant Pau, el nou pla estratègic de 
l’hospital per als vuit anys vinents.

Pla per rebaixar el soroll en 
els 11 punts crítics de la nit 

s’acarnissen, de nit, amb els veïns 
que viuen en zones amb molta ac-
tivitat, com les places de Gràcia, 
el carrer Enric Granados amb la 
saturació de terrasses o l’anome-
nat triangle lúdic del Poblenou.  

Zones especialment crítiques 
L’Ajuntament ha creat les zones 
tensionades acústicament en ho-
rari nocturn, una eina que perme-
trà als districtes elaborar plans de 
reducció del soroll associat a l’oci 
nocturn que s’adaptin a cada cas. 
A la llista no hi ha sorpreses: 11 
ubicacions (vegeu gràfic) que van 
de les tres esmentades abans com 
a exemples (places de Gràcia, En-
ric Granados i triangle lúdic del 
Poblenou) a la plaça de George 
Orwell, al Gòtic; el carrer Joaquim 
Costa del Raval o el carrer d’Almi-
rall Churruca a la Barceloneta. Les 
mesures s’enfocaran a la preven-
ció del soroll, la mitigació i les me-
sures protectores.  

En el capítol de la mitigació, el 
pla preveu propostes com cons-
truir murs, pantalles i túnels en 
determinats projectes urbans –
com ja s’ha fet amb el nou túnel 
de Glòries, que ha suposat una re-
ducció d’11 decibels a la plaça–, 
pavimentar amb asfalt sonore-
ductor o protegir zones d’especi-
al qualitat acústica com Montju-
ïc o el Laberint d’Horta.e

SANT MARTÍ

NOU BARRIS

HORTA-GUINARDÓ

EIXAMPLE

CIUTAT
VELLA

SANT ANDREU

SARRIÀ -
SANT GERVASI

SANTS-MONTJUÏC

LES CORTS GRÀCIA

Les 11 zones identificades on cal intervenir dins el pla per fer front al soroll

Font: Ajuntament de Barcelona / Gràfic: Eduard Forroll Isanda

Zones tensionades acústicament en horari nocturn 

plaça Osca Enric
Granados

Joaquim
Costa

Nou de la
Rambla

George
Orwell

Allada
Vermell

Almirall
Churruca

places
de la Vila

Rogent

Triangle
Lúdic

rambla del
Poblenou

El trànsit és la principal font de molèsties acústiques 

Més de 210.000 barcelonins pateixen 
de forma intensa les molèsties del so-
roll a la ciutat (amb una afectació psi-
cològica, emocional i social severa) i 
més de 60.000 tenen trastorns greus 
del son per l’exposició al trànsit. El 
soroll és, de fet, el segon factor ambi-
ental que més impacta en la salut de 
la població, només per darrere de la 
contaminació l’aire, segons dades de 
l’Agència de Salut Pública de Barce-
lona, que recullen també alertes com 
que la remor del trànsit és la respon-
sable d’uns 300 casos nous de cardio-
patia isquèmica del cor i del 3% de les 
morts per aquesta causa: una trente-
na cada any a Barcelona. 

Per fer-hi front, l’Ajuntament 
impulsarà actuacions recollides al 
Pla de Mesures contra la Contami-
nació Acústica 2022-2030, que van 
presentar ahir el regidor d’Emer-
gència Climàtica, Eloi Badia, i la re-
gidora de Salut, Gemma Tarafa. Tot 
i que el soroll de fons de la circulació 
de cotxes és la molèstia més genera-
litzada –més de la meitat dels ciuta-
dans s’exposen a uns decibels iguals 
o superiors als que l’OMS considera 
perjudicials tant durant el dia (53 
dB) com a la nit (45 dB)–, els proble-
mes de convivència amb els sorolls 

BARCELONA

JÚLIA CLARAMUNT 
MARIA ORTEGA

Focus  
Les places i la 
saturació de 
terrasses en 
alguns carrers 
comporten 
més soroll

Solució  
L’Ajuntament 
preveu murs i 
pantalles per 
mitigar els 
problemes en 
alguns punts

BARCELONA

Una mobilització de docents 
 al centre de Barcelona durant 
les jornades de vaga del passat 

mes de març per exigir canvis al 
conseller Cambray. FRANCESC MELCION
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Educació, immòbil, tot i la vaga
d'ensenyament el maig i juny
El Departament d’Educació no es mou del seu posicionament de fa setmanes, tot i l’anunci
dels sindicats de convocar quatre noves jornades de vaga a l’ensenyament al maig i al juny.
Insisteixen a demanar als sindicats que tornin a seure a la taula de negociació, i asseguren ja
s’han compromès a revertir les retallades. Els sindicats han convocat dues vagues parcials de
8 a 10 h el 17 de maig i el 2 de juny, i dues aturades de tot el dia el 25 de maig i el 9 de juny.
A més, amenacen amb una vaga a les escoles indefinida abans que s’acabi el curs escolar i
també de començar el setembre amb noves aturades.

“És evident que tot de cop no ho podem fer“, assegura Dolors Collell, directora general de
Professorat i Personal de Centres Públics, que alerta que els canvis suposen “un esforç
econòmic ingent”. Per aquest motiu, defensa que la resposta a les demandes sindicals “s’ha
de posar al calendari”. “De les 14 demandes ja n’hem respost 10, i vuit s’iniciaven el curs
vinent”, justifica.

La reducció de l’hora lectiva, clau

Pel que fa a la reducció de l’hora lectiva, que els sindicats reclamen que s’apliqui també a
l’educació secundària el curs 2022-23 i no només a infantil i primària com proposa la
conselleria, Colell acusa els sindicats de no presentar-se a la reunió en què s’havia de debatre
la proposta. Educació insisteix que ara ja no és possible aplicar aquesta reducció perquè les
plantilles dels centre educatius ja estan definides i no hi ha temps per canviar-ho.

La conselleria també diu que hi ha una qüestió pressupostària, perquè avançar un curs
l’aplicació de la reducció a secundària suposaria una inversió adicional de 103 milions d’euros.

https://beteve.cat/societat/educacio-no-mou-vaga-ensenyament-maig-juny-no-tot-cop/
https://beteve.cat/societat/vaga-ensenyament-quatre-dies-maig-juny-educacio-2022/
https://beteve.cat/societat/sindicats-educacio-anuncien-mobilitzacions-vaga-indefinida-ensenyament/
https://beteve.cat/societat/educacio-mante-calendari-escolar-veu-impossible-acord-sindicats/
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Per què hi ha una nova vaga d'ensenyament
al maig i juny?
El tercer trimestre del curs 2021-2022 també estarà marcat per les mobilitzacions dels
sindicats d’educació. De forma unitària, la USTEC-STEs, CCOO, UGT, la CGT, la
Intersindical, l’aspepc-sps i la USOC han convocat una vaga d’ensenyament el maig i juny del
2022. Seran, concretament quatre dies d’aturades: el 17 de maig i el 2 de juny serà una vaga a
les escoles parcial, entre les 8 i les 10 h, i el 25 de maig i el 9 de juny l’acció de protesta
s’allargarà durant tot el dia.

Les jornades de vaga a l’ensenyament arriben després de la vaga d’educació de 5 dies el març i
abans d’una possible vaga indefinida per acomiadar el curs. Per què els sindicats tornen a
convocar aturades? Et resumim els motius que al·leguen en cinc punts.

1. Reversió de les retallades en educació

Els sindicats d’educació es mantenen ferms a reclamar la reversió de les retallades patides
els darrers anys. Per exemple, demanen reduir una hora lectiva setmanal a tot el professorat el
curs que ve, escenari que el Departament d’Educació descarta per manca de temps i de
pressupost. A banda, demanen un augment de la inversió en educació fins al 6 % del PIB
català i una equiparació salarial dels professors de formació professional (FP).

Altres demandes que els sindicats feien en vagues escolars anteriors era que es reduïssin
ràtios a les aules i la reconversió de terços a mitjos, mesures que el Departament d’Educació
defensa que ja s’aplicaran a partir del curs 2022-23, des del setembre.

2. Marxa enrere amb el nou calendari escolar 2022-23

Una altra de les queixes que fan els sindicats fa referència al nou calendari escolar per al curs
2022-23, que suposarà avançar l’inici de les classes a infantil i primària al 5 de setembre (a
Barcelona, les escoles bressol en queden al marge i començaran el 12 de setembre). Si bé no
rebutgen començar abans les classes, demanen no fer-ho aquest any, i menys sense el
“consens” amb la comunitat educativa. En aquest sentit, acusen el conseller d’Educació, Josep-
Gonzàlez-Cambray, de no negociar els canvis i de tirar endavant unilateralment.

3. Retirada del nou currículum escolar

El nou currículum escolar és una de les qüestions que han marcat més les negociacions entre
Educació i sindicats. El departament volia aplicar-lo a partir del curs 2022-23, amb l’objectiu que
escoles i instituts el seguissin de forma obligatòria. Ara bé, va acabar reculant en el nou
sistema d’avaluació, amb l’objectiu que cada centre l’apliqui progressivament, com vulgui, fins
a fer-lo extensiu a tots els centres el 2023.

Els sindicats no veuen bé aquesta mesura i demanen una moratòria total i per a tots els
centres a la vegada, és a dir, que les escoles de Catalunya apliquin el nou currículum a partir
del mateix any.

https://beteve.cat/societat/per-que-sindicats-tornen-vaga-ensenyament-maig-juny-5-motius/
https://beteve.cat/societat/vaga-ensenyament-quatre-dies-maig-juny-educacio-2022/
https://beteve.cat/societat/vaga-educacio-5-dies-marc-contra-calendari-escolar-2022-23-catalunya/
https://beteve.cat/societat/sindicats-educacio-anuncien-mobilitzacions-vaga-indefinida-ensenyament/
https://beteve.cat/societat/calendari-escolar-2022-23-catalunya-novetats-vacances-festius/
https://beteve.cat/societat/barcelona-mante-inici-curs-escoles-bressol-municipals-12-setembre/
https://beteve.cat/societat/vaga-educacio-5-dies-marc-contra-calendari-escolar-2022-23-catalunya/
https://beteve.cat/societat/vaga-educacio-5-dies-marc-contra-calendari-escolar-2022-23-catalunya/
https://beteve.cat/societat/vaga-educacio-5-dies-marc-contra-calendari-escolar-2022-23-catalunya/
https://beteve.cat/societat/que-diu-nou-curriculum-escolar-vaga-ensenyament-marc-2022/
https://beteve.cat/societat/educacio-recula-nou-sistema-avaluacio/


4. Defensa del català a l’escola

Arran de la sentència del TSJC que obliga les escoles de Catalunya a fer el 25 % de les classes
en castellà, els sindicats demanen que el govern de la Generalitat assumeixi la responsabilitat
de l’aplicació d’aquesta resolució judicial, després que el departament assegurés que cada
centre educatiu ha de decidir com i quan aplicar la sentència. En aquest sentit, asseguren
que la responsabilitat no ha de caure en cap cas sobre les direccions dels centres i demanen a
Educació que determini com cal aplicar l’obligatorietat del 25 % en castellà.

5. Menys interins i major estabilitat laboral

Els sindicats també exigeixen la recuperació del pacte d’estabilitat laboral a l’educació, de
manera que els interns amb més de tres anys d’experiència laboral als centres educatius públics
de Catalunya puguin enllaçar contractes. Així, demanen reduir el percentatge d’interins al
sector.

https://beteve.cat/societat/que-diu-sentencia-25-per-cent-castella-vaga-ensenyament-23-marc/
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Els veïns veuen 
segura la ciutat, 
segons una 
enquesta

PAERIA

❘ LLEIDA ❘ Dos de cada tres llei-
datans consideren que a la 
ciutat hi ha “un clima gene-
ral de seguretat i tranquil·li-
tat”. Així ho va manifestar 
ahir la Paeria partint dels 
resultats d’una enquesta a 
quatre-centes persones per 
desenvolupar el pla estratè-
gic de convivència i civisme. 
Quant als principals proble-
mes de convivència o civis-
me, un 20% consideren que 
ho és la brutícia i la falta de 
manteniment dels carrers; 
un altre 10%, els gossos i els 
excrements a la via pública; 
un 7% els actes incívics i van-
dàlics i un altre 6%, la inse-
guretat, delinqüència i falta 
de vigilància policial.

Nova vaga de docents els dies  
17 i 25 de maig i el 2 i 9 de juny
En el primer i tercer dia l’aturada serà parcial, de 8.00 a 10.00, i en els altres dos serà 
de tota la jornada || Els sindicats no descarten convocar-ne una altra d’indefinida

EDUCACIÓ LABORAL

❘ BARCELONA ❘ Els sindicats educa-
tius van anunciar ahir quatre 
nous dies de vaga després dels 
cinc que van fer al març per de-
manar la reversió de les reta-
llades, la reducció de les ràtios 
i contra el nou currículum de 
l’ESO, l’avanç del curs escolar i 
no descarten una aturada inde-
finida. Així ho van comunicar 
ahir Ustec·Stes, CCOO, Inter-
sindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT, 
CGT i Usoc, que van detallar 
que els dies de vaga seran el 17 i 
el 25 de maig i el 2 i el 9 de juny. 
Van recalcar que és contra les 
“imposicions” del departament 
d’Educació, i van puntualitzar 
que les aturades seran parcials 
(de 8.00 a 10.00 hores) el 17 i el 
2, amb mobilitzacions en diver-
ses ciutats, i de tot el dia el 25 
i el 9 amb manifestacions cen-
tralitzades a Barcelona.

La portaveu d’Ustec·Stes, Io-
landa Segura, va criticar que el 
departament “desprestigia” el 
personal educatiu en les seues 
declaracions públiques, el va 
acusar de ser “immobilista” i 
va considerar insuficient la re-
ducció d’una hora de la jornada 
lectiva el curs vinent en escoles 
i no en instituts –seria el següent 
curs– que ofereix Educació.  La 
seua homòloga de CCOO, Mar-
ga Romartínez, va agregar res-
pecte a aquesta proposta que 
“tots dos cossos s’han mani-
festat i han fet la mateixa vaga, 

ENSENYAMENT FP
MAGDALENA ALTISENT

Subirats i Morell, al centre, van participar en la presentació.

L’institut Ronda presenta el cicle 
formatiu en igualtat de gènere
❘ LLEIDA ❘ L’institut Ronda va pre-
sentar ahir el nou cicle formatiu 
de grau mitjà en igualtat de gè-
nere que oferirà a partir del curs 
vinent, i és el primer centre de la 
província que imparteix aques-
ta especialitat. Hi haurà tren-
ta places destinades a formar 

tècnics i promotors d’igualtat 
de gènere, una de les funcions 
dels quals podrà ser dissenyar 
plans d’igualtat en empreses. En 
l’acte van participar la profes-
sora, sociòloga i investigadora 
Marina Subirats i l’economista 
Ramon Morell.

pateixen les mateixes retallades 
des de fa deu anys, per la qual 
cosa tenen el mateix dret a la 
reversió d’aquesta retallada”, 
i va assegurar que Educació té 
temps i diners per proposar més 
mesures.

Per la seua banda, la direc-
tora general de Professorat i 
Personal de Centres Públics, 
Dolors Collell, va reafirmar 
després de conèixer la convo-
catòria d’aquesta vaga “la vo-
luntat de revertir les retallades” 
per part de la Generalitat a tra-
vés dels pressupostos, i va de-

manar a tots els sindicats que 
s’asseguin de nou a negociar. 
Va assegurar que la conselleria 
ha articulat “moltes propostes 
d’acostament” per escrit, l’últi-
ma la reducció d’una hora lec-
tiva en escoles el curs que ve i 
en instituts el 2023. Collell va 
justificar que, al no figurar als 
pressupostos del 2022, no es po-
dia emprendre el canvi en tot 
el sistema i es començava per 
Primària perquè té més hores 
lectives, ja que són vint-i-qua-
tre enfront de les dinou dels de 
Secundària.

Suspesos el  
48% dels que 
optaven al grau 
d’Educació

n Només el 52,04 per cent 
dels alumnes que es van 
examinar el 2 d’abril a la 
UdL de la Prova d’Aptitud 
Personal (PAP) per acce-
dir als graus d’Educació 
Infantil i Primària l’han 
superat, segons les dades 
que va fer públiques ahir 
la Generalitat. 

A Lleida, hi havia 420 
inscrits, que han registrat 
la taxa més baixa d’apro-
vats de tot Catalunya, ja 
que a Barcelona ha estat 
del 65,11 per cent; a la seu 
de Bellaterra, del 71,28%; 
a Girona, del 60,64%; i a 
Tarragona, del 55,63%. A 
nivell de tot Catalunya, 
l’han superat el 63,45% 
dels examinats. 

La Generalitat també 
va detallar que la taxa 
d’aprovats és sensible-
ment més gran entre els 
estudiants de Batxillerat 
(66,51 per cent) que entre 
els d’FP de grau superior 
(44,66 per cent). Els sus-
pesos poden tornar a pre-
sentar-s’hi el mes de juliol.
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La sobreoferta educativa amenaça la lluita
contra la segregació escolar

Un informe de la Fundació Bofill apressa Educació a
ajustar l’oferta coordinadament amb la pública i la
concertada

El descens de la natalitat ja es nota en el mapa de l’educació a Catalunya: hi ha més places
d’infantil 3 (P-3) que nens. I això genera un panorama de sobreoferta educativa. I la tendència
anirà a més. Entre els anys 2012 i 2032, Catalunya haurà perdut gairebé 23.000 alumnes
d’infantil 3 (P-3), segons les estimacions demogràfiques de l’Idescat. Aquest curs 2022-23
vinent, les previsions apunten que un 11% de les places escolars ofertes a P-3 quedaran
vacants, segons un informe presentat aquest dijous per la Fundació Bofill.

L’informe, titulat ‘La sobreoferta educativa a Catalunya’, alerta que aquest excés de places pot
provocar desequilibris i posar en perill la lluita contra la segregació escolar, i apressa el
Departament d’Educació a aplicar «immediatament» polítiques per «pal·liar els efectes
negatius» d’aquesta sobreoferta. Polítiques que passen per regular i coordinar l’oferta, tant
pública com concertada, per ajustar-la a les necessitats reals.

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20220505/sobreofereix-educativa-segregacion-escolar-natalitat-cataluna-13608316
https://fundaciobofill.cat/fundacio


¿Quins són aquests efectes negatius de la sobreoferta que apunta l’informe? D’una banda,
afavoreix la mobilitat de «determinades» famílies «més capitalitzades» fora de la seva zona
escolar, element que la Bofill considera negatiu.  «Als territoris amb sobreoferta les famílies
tenen un ventall més ampli d’opcions i el 93% aconsegueix plaça en primera opció». ¿Què té de
negatiu? «Aquestes famílies no hauran tingut incentius per acostar-se a conèixer altres projectes
educatius dels seus barris i valorar altres centres amb més diversitat», respon el document. Per
contra, les famílies vulnerables són les que solen elegir centres del seu entorn més pròxim.

Un segon efecte és que els centres públics més complexos acumulen la majoria de vacants i
reben més alumnat vulnerable al llarg de tot el curs a través de la matrícula viva. «Aquestes
dinàmiques són darrere dels elevats índexs de segregació escolar que Catalunya té des de fa
molts anys».

I és que quan hi ha excés d’oferta, les vacants no queden repartides per igual: la majoria es
concentra a les escoles concertades (l’informe xifra en un 21% les vacants en aquests centres, i
pujant) i als centres de màxima complexitat (17%). La sobreoferta a la resta de centres públics és



del 10%.

Pla a curt i mitjà termini

La Bofill demana ajustos ja per a aquest curs, i alhora planteja començar a elaborar un pla a
mitjà i llarg termini amb què donar resposta a la «magnitud del descens demogràfic». En aquest
sentit, convida la conselleria a «una aplicació valenta dels instruments de què disposa», més
enllà de la reducció de ràtios, mesura que en bona part ve marcada per aquest descens natural
de la natalitat. L’informe al·ludeix a la necessitat d’elaborar una sèrie de criteris per tancar
grups quan i on sigui necessari. «És preferible tancar una línia d’una concertada on han quedat
vacants que acabar tancant una escola pública», ha remarcat Maria Segurola, autora de
l’informe.

En la preinscripció per al curs 2021-22, dues de cada 10 places de P-3 van quedar vacants. Tot i
que Educació reduirà ràtios en infantil 3 de cara al curs 2022-23 vinent –les aules dels centres
públics passaran de tenir-ne 25 a un màxim de 20 alumnes–, l’informe remarca que la mesura és
«una primera resposta» i que, tot i que «positiva», és «insuficient». «No soluciona el problema:
hi ha una previsió que en aquesta preinscripció l’11% de les places ofertes a P-3 quedin
vacants. Aquesta mesura no és una solució, sinó un pedaç davant una situació molt greu i
complexa que requereix l’aplicació de mesures estructurals i més contundents», assenyala el
document.

«En aquesta preinscripció, la reducció de ràtios no s’ha aplicat amb prou contundència»,
denuncia l’informe, que assenyala que mentre que la pràctica totalitat dels centres públics han
assumit aquesta baixada d’alumnes per aula, en la concertada –on Educació ha de recórrer a
negociacions individuals– no ha sigut així. Aquesta disparitat de criteris ha fet, segons la Bofill,
que «malgrat l’obertura de nous grups en el sector públic, les escoles públiques hagin perdut
volum d’oferta respecte a la concertada».

En aquest sentit, l’informe adverteix que les mesures «ineludibles» de reducció de l’oferta que
hauran de prendre de cara a pròxims cursos no poden recaure únicament en l’escola pública. I
insisteix en l’actuació conjunta: «Si no s’avança cap a una planificació conjunta de les places
escolars de centres públics i concertades, l’ajust de places per fer front a la segregació suposarà
una reducció de l’oferta pública, cosa que incrementarà el pes de la concertada en el conjunt del
sistema».

Notícies relacionades

Entre les mesures per actuar, l’informe cita la reducció conjunta de ràtios a tota la xarxa, la
programació asimètrica de l’oferta entre zones. I insisteix en la necessitat d’incloure l’escola
concertada en la programació per «assegurar una oferta que doni resposta ajustada a les
necessitats d’escolarització» i que no hi hagi ni sobreoferta ni desequilibris en la distribució de
l’alumnat.

De cara a aquesta preinscripció, i en la previsió que hi hagi aquest 11% de vacants. Segurola ha
recomanat que si es detecten vacants en centres d’alta complexitat, es tanqui ja l’oferta per
evitar que la matrícula viva que es produeixi començat el curs recaigui sobre aquests centres ja
tensats.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220224/novedades-curso-escolar-2022-23-cataluna-ratios-13285840
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“Si tenim una actitud 
passiva amb la segregació 
escolar la bola es farà gran”
Entrevista a Maria Balasch, regidora i portaveu d’Esquerra a Vic

La portaveu i regidora d’Esquerra 
a Vic, Maria Balasch, fa repàs dels 
principals projectes tractats al 
consistori vigatà, valora la feina 

de l’oposició i la majoria absolu-
ta de JxCat i comenta alguns dels 
grans reptes de futur que afronta 
la capital d’Osona.

Vic

Guillem Freixa

Maria Balasch viu el seu 
segon mandat a l’Ajunta-
ment de Vic i recentment ha 
confirmat que es presentarà 
a les eleccions municipals 
del maig del 2023. En aquest 
extracte de l’entrevista al 
programa Angle obert d’EL 9 
TV repassa l’actualitat a la 
capital d’Osona.

Un mandat marcat per la 
majoria absoluta de JxCat. 
Està sent com s’esperaven?

No. És el mandat de la 
majoria absoluta i la pan-
dèmia. De les dues coses. I 
totes juntes ho han fet com-
plicat. Ens pensàvem que 
aquesta majoria absoluta 
seria gestionada d’una altra 
manera. Donant més joc a 
l’oposició i sent una mica 
més generosos. No ha sigut 
així.

En l’arrencada de mandat 
deien que farien la mateixa 
oposició com si no tingues-
sin al davant una majoria 
absoluta. Ha sigut així?

L’actitud ha sigut la matei-
xa. Hem fet totes les propos-
tes que crèiem que havíem 
de fer, hem pactat pressupos-
tos, ens hem reunit amb tot-
hom, hem escoltat els veïns... 
Hem fet i fem l’oposició que 
ens toca fer. Quan el retorn 
no és l’esperat, et pot acabar 
desgastant. Però continuem 
fent feina amb els cinc regi-
dors.

Van pactar el pressupost 
i les ordenances del 2021. 
Què els va convèncer?

No eren els nostres pres-
supostos, però en aquell 
moment es van posar sobre 
la taula unes propostes per 
part nostra que es van accep-
tar: un era el projecte de 
reforma del carrer Botànic 
Micó i l’altre el d’instal·lar 
plaques fotovoltaiques en 
edificis públics. Com que ho 
van acceptar, hi vam votar 
a favor. La política és això. 
Hi va haver un moment que 
semblava que aquests acords 
no s’executaven, però s’han 
acabat fent.

I s’han fet tal com s’espe-
raven?

Maria Balasch, en una imatge d’aquesta setmana al parc Jaume Balmes de Vic

siguin. L’ETC el van reviure 
ETC Teatre i el Cineclub, i 
gràcies a ells tenim un equi-
pament cultural potent. No 
n’hi ha prou. Calen més ser-
veis, obrir més la ciutat i que 
aquesta línia entre Vic nord i 
Vic sud es vagi difuminant.

Han dit més d’una vegada 
que cal governar per a tota 
la ciutat. No es fa?

L’equip de govern, i els 
hi hem sentit dir als plens, 
diuen que ells es deuen a la 
gent que els ha fet confiança. 
És a dir, als seus votants. I 
tenim una part de Vic molt 
descuidada. Nosaltres sem-
pre hem dit que qui governa 
ho ha de fer per a tothom. 

Costa que la ciutadania 
vagi a fer coses als barris 
del sud de la ciutat?

Això depèn com organit-
zis la ciutat. Si l’organitzes 
perquè uns no hagin d’anar 
mai cap a altres zones, doncs 
s’establirà aquesta inèrcia. Si 
hi ubiques determinats ser-
veis, doncs crearàs un flux de 
persones.

Un dels reptes més impor-
tants que té Vic en els pro-
pers anys és fer front a la 
segregació escolar?

És el gran repte.
I com s’hi ha de fer front? 

Ja es va tard?
Mai no és tard, però com 

més tardem serà pitjor. I si 
tenim una actitud passiva, 
la bola s’anirà fent gran. És 
un tema que cal abordar, i 
ho hem de fer des de molts 
punts de vista. No només el 
vessant de l’educació, sinó 
també de l’habitatge, perquè 

tenim segregació residencial,  
la cultura, el lleure. 

Les seves paraules evi-
dencien que a Vic hi ha 
segregació escolar, però el 
conseller d’Educació, Josep 
Gonzàlez-Cambray (ERC), 
va dir que el model Vic és 
vigent i cal exportar-lo. Qui 
té raó?

El model, que n’hi diem 
Vic però és original de Man-
lleu, no és vigent. I ho hem 
comentat amb el conseller. El 
matís és el concepte al qual 
fem referència a la comarca 
quan parlem de model Vic, 
pensant en un model que es 
va implementar fa 16 o 17 
anys. Quan el conseller parla-
va de model Vic feia referèn-
cia al fet que a la ciutat, els 
centres educatius es posen 
d’acord a l’hora de fer el 
repartiment d’alumnes amb 
necessitats educatives espe-
cials. Això no passa en altres 
llocs, i és un valor que tenim 
i hem de conservar. Però 
hem d’anar més enllà, perquè 
tenim una segregació esco-
lar important. Ho ha dit la 
Fundació Bofill, estudis de la 
Universitat de Vic i experts 
en educació. I només has de 
trepitjar escoles per veure-
ho. Hem de fer el màxim 
perquè no vagi a més, i una 
d’elles és l’acompanyament 
i reforç econòmic als centres 
amb aquests alumnes.

Però aquest model Vic 
que deia el conseller tampoc 
funciona.

Cal una reforma més pro-
funda. S’han de moure coses. 
El tema que pots matricular 

El del carrer Botànic Micó 
tal com es va plantejar no es 
farà, però estem contents 
perquè s’ha escoltat els veïns 
i si ells hi estan d’acord, 
nosaltres també. Estem 
satisfets que hi hagi hagut 
aquest diàleg entre govern i 
veïns. Hauria de passar més 
en aquesta ciutat. El projecte 
de les plaques solars sí que 
s’està fent tal com el vam 
plantejar.

En els altres exercicis per 
què no hi ha hagut entesa?

Negociar és acceptar, tibar, 
arronsar... en els moments 
que no hi hem votat a favor 

“Pensàvem que 
donarien més joc 
a l’oposició, sent 
més generosos. I 
no ha sigut així” 

“Si el POUM 
detecta les 

necessitats d’un 
veïnat s’ha de 

poder adaptar”

“El model Vic 
no és vigent. Ho 
hem comentat 

amb el conseller 
d’Educació” 

coses es fan d’amagat, el que 
generes en la persona que 
tens al davant és desconfi-
ança. Suposo que ho provoca 
la majoria absoluta. Fan, i 
com que saben que ho poden 
aprovar sense compartir la 
informació amb l’oposició, 
doncs no donen cap explica-
ció. 

Si els haguessin explicat 
millor el projecte, el posici-
onament hauria estat dife-
rent?

Segurament tampoc ho 
hauríem vist amb bons ulls, 
perquè no és el nostre tipus 
de projecte de ciutat. Fer un 
aparcament al nucli antic va 
contra les idees de mobilitat 
sostenible o ciutat verda. 
El Seminari Vell el podíem 
haver recuperat per a equi-
pament de la ciutat o per a 
algun servei públic, però el 
que ens pesa més són les for-
mes de tot plegat. 

Amb la plaça de la Nogue-
ra s’ha lluitat prou per man-
tenir-la?

El govern, gens. Nosaltres 
hem dit per activa i per passi-
va que ho hauríem gestionat 
diferent. Sempre se’ns retreu 
que vam votar a favor d’un 
POUM que a la plaça de la 
Noguera hi preveia pisos. El 
POUM ha d’estar al servei de 
la gent. Ha de ser una eina 
viva, no pot ser un document 
intocable. Si el POUM detec-
ta les necessitats d’un veïnat, 
allò s’ha de poder revertir 
i adaptar. És un tema de 
voluntat política. Cenyir-se 
al POUM i dir que allà s’hi 
construirà encara que el bar-
ri reclami un lloc de trobada 
social és la seva opció políti-
ca. Nosaltres hauríem optat 
per una opció més social.

L’Espai ETC, la Biblioteca 
Pilarín Bayés o la seu de 
la UVic a l’edifici que es 
construirà a la plaça de la 
Noguera. És una resposta 
suficient a la demanda de 
més equipament que fan els 
barris del sud de la ciutat?

No. Tenim una biblioteca 
que està al límit del barri. 
No tenim més informació 
però sembla que a la plaça 
de la Noguera hi anirà una 
seu de la UVic; benvinguts 

és perquè els punts princi-
pals de les nostres propostes 
no han estat acceptades.

Del projecte de l’aparca-
ment soterrat al parc Maria 
Àngels Anglada, què és 
el que no convenç el grup 
municipal d’Esquerra?

Les formes. Com s’ha fet 
tot el procés. Després podrí-
em entrar si és necessari 
l’aparcament o no. Però les 
formes no han sigut les cor-
rectes: amagant informació, 
quan fèiem preguntes ens 
deien que no ho sabien quan 
sí que ho sabien... quan les 
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Un terç dels aspirants a mestre suspenen
les proves d'aptitud
Dels 4.680 estudiants que es van apuntar a fer les proves hi van acabar anant 4.361, i van
aprovar sis de cada deu (2.767, segons càlculs de l'ARA). Els cinc tribunals constaten algunes
diferències entre territoris: a Bellaterra van aprovar el 71,2% dels alumnes; a Barcelona, el 65%;
a Girona, el 60%; mentre que Tarragona (55,6%) i Lleida (52%) van ser els territoris amb més
suspesos. En total, 1.594 persones no han superat les PAP.

Proves d’aptitud personal per als mestres

Graus d’educació infantil i primària. Convocatòries ordinàries

El resultat d'aquestes proves havia creat força expectativa entre la comunitat universitària que es
dedica a l'educació. Aquest any es van celebrar el 2 d'abril, perquè els que no les aproven no es
poden matricular a un grau per ser mestre. L'any passat els organitzadors van alertar d'una
davallada "significativa i alarmant" del nombre d'aprovats i van reclamar una "reflexió urgent"
sobre la formació docent a totes les institucions implicades. En un informe del coordinador de les
proves s'apuntava que els mals resultats es podien explicar per "la situació acadèmica
d'emergència", perquè els dos cursos passats van ser en confinament o semipresencialitat i
perquè es van flexibilitzar els criteris de promoció i es va deixar passar de curs estudiants sense
un límit de matèries suspeses. Però, tot i això, els mateixos organitzadors apuntaven a "un
rerefons més important", atès que el "dèficit en algunes competències no és només qüestió d'un
curs".

Ara sembla que els resultats tornen al nivell habitual: el primer any de les proves, el 2017, van
aprovar un 72% dels aspirants (s'hi van presentar només 2.713 persones), i els anys 2018, 2019
i 2020 el percentatge d'aprovats ha estat sempre vora el 61% o el 63%, amb cada vegada més
estudiants apuntats. Aquest 2022 s'hi han matriculat més alumnes que mai: dels 4.679 apuntats,
4.361 van anar finalment a fer les proves, una xifra que també suposa un rècord històric i prova
que la professió de mestre té molta demanda universitària.

Aquest any, per primera vegada, la conselleria ha fet pública una dada molt important: la
diferència que hi ha d'aprovats segons si venen de cursar batxillerat o cicles formatius de grau
superior. Segons les xifres oficials, el 66,51% dels alumnes de batxillerat que s'han presentat a
la prova l'han superada, mentre que la proporció baixa fins al 44,66% quan es tracta d'estudiants
que han cursat FP. Els que han suspès podran repetir les proves en la convocatòria
extraordinària (el 15 de juliol) i, si no les superen, hauran de triar uns altres estudis. De fet,
malgrat que les aprovin més tard, probablement no tindran accés a una plaça pública.

Això podria canviar si finalment l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) dona
permís a la URL-Blanquerna per admetre aspirants a mestres que han suspès les PAP . Entre
altres motius, argumenten que demanant les proves d'aptitud quan els alumnes acaben el 1r
curs d'universitat i no abans d'entrar-hi "no es penalitza" els estudiants que venen dels cicles
superiors, que són precisament els que ja han cursat estudis professionalitzadors i tenen clara la
seva vocació. Les universitats públiques, però, han posat el crit al cel davant la proposta de
Blanquerna i han defensat la necessitat de fer les proves abans d'entrar als graus d'educació
perquè és la manera de "garantir que els futurs mestres disposen de la preparació prèvia

https://www.ara.cat/societat/educacio/terc-dels-aspirants-mestre-suspenen-proves-d-aptitud_1_4361098.html
https://www.ara.cat/societat/educacio/url-blanquerna-demana-permis-admetre-aspirants-mestres-han-suspes-pap_1_4346141.html
https://www.ara.cat/societat/educacio/avis-universitats-publiques-trencar-unitat-pap-desprestigia-professio-mestre_1_4347061.html


necessària". 

Canvis des del 2013

Catalunya és l’única comunitat de l’Estat que fa aquestes proves a tothom que vol estudiar
educació infantil, primària o el doble grau. Fins que no es van implantar, per estudiar per ser
mestre d’educació infantil o primària es necessitava aproximadament un 6 a les universitats
públiques, i els estudiants que no tenien la nota de tall necessària podien recórrer a alguna
universitat privada. Però el 2013 es van començar a engegar mesures per transformar
profundament aquests graus amb l’objectiu de prestigiar l’ofici. Pilotats des del programa MIF,
que impulsen el Govern i totes les universitats, es van fer passos per filtrar els estudiants que
tinguessin unes capacitats personals i vocacionals per fer de mestre. La primera mesura, el
2013, va ser reclamar als nous matriculats una nota mínima de 4 en català i castellà a la
selectivitat i una mitjana de 5 entre les dues matèries. Un de cada deu aspirants en va quedar
fora. La segona mesura, les PAP, es va implantar el 2017: els estudiants, al marge de les notes
mínimes de català i castellà, han de superar una prova que avalua la competència comunicativa
i el raonament crític, i una altra que avalua la competència lògica i matemàtica. Per aprovar les
PAP s'ha d'obtenir tant o més que un cinc de mitjana entre les dues proves, però és necessari
tenir almenys un quatre en totes dues.

Amb tot, però, hi ha moltes veus que reclamen un altre tipus de proves, més orals i que incloguin
una entrevista personal. De fet, a les Illes Balears han incorporat recentment aquestes proves:
des de fa un any, els aspirants a mestre fan una primera prova molt similar a la catalana, i els
que aproven fan una fase oral, en què es presenten i expliquen les seves motivacions per ser
mestre i fan un petit debat sobre un tema d'actualitat educativa.
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Comarques Local

n Els sindicats educatius mante-
nen el pols amb el Departament 
d’Educació i van anunciar ahir la 
convocatòria de quatre noves jor-
nades de mobilitzacions per als 
mesos de maig i juny. Així, hi hau-
rà vaga els dies 25 de maig i 9 de 
juny i aturades parcials el 17 de 
maig i el 2 de juny. La novetat és que 
les vagues del 17 de maig i el 2 de 
juny seran parcials, de 8 a 10 del 
matí. Després d’aquesta aturada de 
dues hores, els docents tornaran a 
reprendre l’activitat a les aules. En 
canvi, les vagues del 25 de maig i el 
9 de juny s’allargaran tota la jorna-
da escolar. 

De moment, els set sindicats 
convocants (USTEC, Intersindical, 
Aspepc, CCOO, UGT, CGT i SOC) 
descarten la proposta d’Aspepc de 
convocar una vaga indefinida a 
partir del 13 de juny. No obstant, la 
mantenen sobre la taula en funció 
de la resposta del professorat a 
aquestes quatre jornades de vaga. 
«Si el professorat hi respon i surt al 
carrer, no descartem accions més 
contundents», va assenyalar la re-
presentant d’UGT, Lorena Martí-
nez. 

El Departament d’Educació va 
donar per trencades les negociaci-
ons amb els sindicats el 26 d’abril 
després que rebutgessin la seva úl-
tima proposta, que era recuperar 
l’hora lectiva a Primària aquest se-
tembre, i deixar l’hora lectiva de Se-

cundària per al curs 2023-24. Els 
sindicats reclamen que tot el pro-
fessorat, de Primària i Secundària, 
recuperi l’hora lectiva aquest curs 
vinent, una cosa que el Departa-
ment d’Educació veu inviable eco-
nòmica i tècnicament. La portaveu 
del sindicat USTEC, Iolanda Segu-
ra, va assegurar que si la conselle-
ria es mou en aquest sentit, els sin-
dicats acceptaran negociar la resta 
de reivindicacions. Segons la re-
presentant de CCOO, Marga Ro-
martínez, aquesta hora lectiva 
menys servirà als docents per a fer 
tasques de coordinació interna i 
externa, preparar classes i altres 
tasques que revertirien, segons va 
assegurar, en una millor qualitat 
educativa. Això suposaria haver de 
contractar uns 2.000 professors 

més, cosa que tindria un cost d’uns 
170 milions d’euros.  

Per la seva banda, la directora 
general de Professorat i Personal de 
Centres Públics, Dolors Collell, va 
assegurar que no té prou marge 
pressupostari ni de calendari per a 
atendre les demandes dels sindi-
cats i ja va avançar que no veu pos-
sible reduir una hora lectiva setma-
nal a tot el professorat el curs vi-
nent. Les direccions de tots els ins-
tituts gironins, que per primera ve-
gada es van sumar en bloc a la con-
vocatòria de vaga al març, assegu-
ren que en aquests moments estan 
«col·lapsats de feina» i estan cen-
trats en «treballar intensament en 
definir els currículums i les planti-
lles que afecten tant a docents com 
a alumnes». 

u Convoquen vaga el 25 de maig i el 9 de juny i aturades parcials el 17 de 
maig i el 2 de juny, però de moment descarten una convocatòria indefinida

Els sindicats educatius 
mantenen el pols i anuncien 
quatre dies de mobilitzacions

M.BARAZA/ACN/DdG. GIRONA

Una de les jornades de vaga a Girona, el passat mes de març. MARC MARTÍ
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n El 39,4% dels estudiants gironins 
no han aconseguit superar la prova 
d’aptitud personal per a accedir a un 
grau universitari en Educació Infan-
til o Educació Primària. L’examen, 
que es va celebrar el passat 2 d’abril, 
avaluava d’una banda, la compe-
tència comunicativa i el raonament 
crític i, de l’altra, la competència lo-
gicomatemàtica.  

Els resultats dels estudiants giro-
nins, però, no són una excepció. I és 
que la mitjana catalana reprodueix 
una radiografia similar. Bellaterra ha 
registrat el menor percentatge 
d’alumnes suspesos amb el 28,7% 
dels examinats, seguit de Barcelona 
(34,9%),  Tarragona (44,4%) i Lleida 
(47,9%). Tot i així, la convocatòria 
d’enguany ha registrat el percentat-
ge d’aprovats més alt dels darrers 
cinc anys, amb el 63,45% dels estu-
diants catalans (respecte el 53,92% 
de l’any passat). Arreu de Catalunya, 
s’han examinat 4.361 estudiants 

procedents de Batxillerat i Cicles 
Formatius de Grau Superior. Aquest 
és, de fet, un dels factors determi-
nants entre els alumnes que supe-
ren la prova i els que no. I és que, 
mentre que el 66,51% dels exami-
nats procedents de Batxillerat apro-
ven l’examen, el percentatge es re-
talla fins al 44,66% en el cas dels es-
tudiants de Formació Professional. 

En aquest sentit, el director de 
l’institut Montilivi de Girona, Rubén 
Pino, confessa que «a vegades» te-
nen la sensació que «el filtratge no 
és correcte perquè veta a bons pro-
fessionals». Amb tot, sosté que cal 
«replantejar les proves per a adap-
tar-les als coneixements adquirits a 
la FP o reformular els estudis per a 
incorporar aquestes competènci-
es». La degana de la Facultat d’Edu-
cació i Psicologia de la UdG, Mont-
serrat Vilà, defensa que les proves 
serveixen per a «assegurar un nivell 
mínim» i es mostra optimista amb 
el percentatge d’alumnes aprovats.

El 40% dels gironins 
suspenen la prova per a 
accedir als graus d’Educació

MERITXELL COMAS. GIRONA

u La convocatòria d’enguany registra el percentatge 
d’alumnes aprovats més alt dels darrers cinc anys

n La Fundació Bofill va alertar ahir 
que, tot i la baixada de ràtios a 20 
alumnes impulsada pel Departa-
ment d’Educació i la «sobreoferta» 
de places derivada de la caiguda de 
la natalitat, sobraran un 11% de les 
places disponibles a P3, especial-
ment als centres concertats i pú-

blics de màxima complexitat. En 
aquest sentit, va advertir que això 
suposarà un ««risc per a la segre-
gació». Amb tot, l’entitat va subrat-
llar que la davallada continuada de 
la demografia fa que la reducció de 
ràtios «no sigui suficient» i va afe-
gir que caldrà combinar-la amb 
«un tancament selectiu de grups».

La Fundació Bofill alerta que 
sobraran un 11% de places a P3
M.C. GIRONA
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Els sindicats d'educació convoquen quatre
dies més de vaga | Osona.com
Els

sindicats d'educació

-USTEC, CCOO, Intersindical, Professors de Secundària, UGT, CGT i FEUSOC- han convocat
quatre jornades més de vaga per protestar contra les polítiques del

Departament d'Educació

i exigir la dimissió del conseller,

Josep Gonzàlez Cambray

. Les aturades seran els dies

17 de maig i el 2 de juny de 8 a 10h del matí, i el 25 de maig i el 9 de juny tot el dia. 

Les organitzacions ho han anunciat després de rebutjar la darrera proposta del Departament. 
Volen repetir, així, les vagues del mes de març, amb manifestacions massives al carrer. Ahir
mateix, els sindicats van anunciar una jornada de mobilitzacions amb una

manifestació al centre de Barcelona

el proper 14 de maig.

Els representants dels treballadors ja havien advertit fa unes setmanes que acabarien el curs
amb mobilitzacions per protestar pel que consideren una manca de voluntat real de negociació
per part del Departament i per exigir un seguit de

millores en l'educació

, com ara la retirada de l'ordre que avança l'

inici del curs

, el

nou currículum

o la

reversió de les retallades

. També la reducció d'hores lectives a tots els col·lectius el curs vinent i la defensa de la
immersió. Fa uns dies, les negociacions entre sindicats i Departament es van trencar. Segons
Educació, perquè els sindicats fa setmanes que bloquegen els acords i no es presenten a les
reunions. 

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/68108/sindicats-educacio-convoquen-quatre-dies-vaga


La nova onada de mobilitzacions comença dissabte 14 de maig. Les organitzacions consideren
que Cambray "menysprea" la comunitat educativa i té una actitud "impositiva i autoritària", i que
el Departament no vol una "

negociació real

" amb els representants dels treballadors. "Cal que fem front a un Departament autoritari; la
nostra paciència s'ha acabat", advertien ahir en un comunicat. Per tot plegat, reprenen el fil de
les mobilitzacions que van començar al març -amb cinc jornades de vaga- i convoquen una nova
manifestació contra les polítiques del Govern en matèria educativa. Tret de sortida per a les
quatre jornades de vaga.
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Els sindicats convoquen quatre noves
vagues a l’educació | Rosa M. Bravo |
Barcelona | Educació | El Punt Avui
Rosa M. Bravo - Barcelona

Els sindicats mantenen el pols amb el Departament d’Educació i han executat l’amenaça d’un
final de curs conflictiu amb la convocatòria de quatre noves jornades de vaga. Dues seran
parcials, ja que s’han convocat aturades el 17 de maig i el 2 de juny de les vuit a les deu del
matí. En canvi, el 25 de maig i el 9 de juny la convocatòria és per a tot el dia. Així ho van
anunciar ahir, de forma unitària, tots els sindicats de l’educació, després d’haver registrat el
preavís de vaga al Departament de Treball. Amb les noves mobilitzacions els sindicats Ustec,
CCOO, UGT, Intersindical, Professors de Secundària, USOC i CGT pretenen “pressionar la
conselleria d’Educació” per aconseguir una “negociació real” que reverteixi les retallades dels
darrers deu anys. També van afirmar que “no descarten accions més contundents abans
d’acabar el curs”. La portaveu d’Ustec, Iolanda Segura, va denunciar que “fins ara la conselleria
no ha mostrat voluntat negociadora”.

La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ho va negar, i
va acusar els sindicats de no voler negociar. “Estem disposats a parlar del que sigui”, va afirmar
ahir, tot i que el departament va donar per trencades les negociacions la setmana passada.
Collell va afegir que “hi ha un impediment molt clar” i és que els sindicats “no participen en les
meses sectorials”, quan “nosaltres tenim la voluntat d’apropar-nos”. Collell va recordar que els
sindicats no s’han presentat a les últimes set meses sectorials, on es negocien les demandes,
mentre que aquests assenyalen que no s’hi presentaran fins que no vegin una voluntat
negociadora d’Educació. El gran escull, que els sindicats volen que es resolgui abans de
negociar la resta de punts, és la recuperació de l’hora lectiva: tornar a les 23 hores de primària i
18 de secundària que hi havia abans de les retallades del 2011. Els sindicats volen que l’horari
es recuperi a primària i secundària el curs vinent, amb l’argument que la retallada va afectar les
dues etapes igual i que el retorn ha de ser alhora per a tothom. El departament addueix
dificultats pressupostàries i de calendari per recuperar l’hora lectiva el curs vinent –les plantilles
dels centres ja estan tancades– i proposa tornar a les 23 hores lectives a primària el 2023/2024 i
a les 18 a secundària el 2024/2025. Collell va insistir que donar resposta a les reivindicacions
suposa un esforç econòmic per al govern i que no poden fer-ho “tot de cop”. “Hi ha moltes altres
urgències socials”, va recordar, i va assegurar que el departament ja està revertint les retallades
amb mesures com la reducció de la ràtio per al curs vinent, 682 docents més a l’FP i jornades
mínimes del 50%.

En el nou cicle de vagues els sindicats insisteixen en la reversió de les retallades, la supressió
del decret de plantilles i del nou calendari –Educació manté l’avançament del curs–, la retirada
del nou currículum, l’equiparació salarial del professorat d’FP i l’estabilització del personal, entre
altres.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2135588-els-sindicats-d-educacio-convoquen-4-dies-mes-de-vaga.html
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Els sindicats educatius convoquen 
quatre dies de vaga al maig i juny
Les jornades de vaga seran el 25 de maig i el 9 de juny, mentre 
que el 17 de maig i el 2 de juny hi haurà aturades de dues hores
Barcelona
ACN 

Els sindicats educatius van anun-

ciar ahir quatre noves jornades 
de mobilitzacions que combina-

ran la vaga de tot el dia amb atu-

rades de 8 a 10 del matí. Així, hi 
haurà vaga els dies 25 de maig 
i 9 de juny i aturades parcials el 
17 de maig i el 2 de juny. S’alter-
naran els dos tipus de mobilitza-

ció. Els sindicats, que segueixen 
demanant la dimissió del con-

seller Josep Gonzàlez-Cambray, 
no descarten convocar una vaga 
indefinida si consideren que el 
Departament d’Educació de la 
Generalitat no es mou prou. La 
principal reivindicació és que es 
redueixi una hora lectiva a la set-
mana per a tot el professorat.

Els sindicats Ustec, CCOO, In-

tersindical-CSC, UGT, USOC, CGT 
i el de professors de Secundària 
consideren que el Departament 
no ha fet prou passos per arribar 
a acords, sobretot en la seva pro-

posta de reduir una hora lectiva a 
la setmana, que Educació només 
proposa inicialment per a Educa-

ció Primària, i els sindicats volen 
també per a Secundària al mateix 
temps. Yolanda Segura, d’Ustec, 
i Marga Romartínez, de CCOO, 
consideren que aquesta hora de 

més a la setmana, imposada du-

rant les retallades, s’ha de rever-
tir a tot el professorat per igual, 
perquè se’ls va imposar a tots 
alhora. Segons elles, hi ha diners 
per fer-ho, ja que el Departament 
ha calculat que el cost d’avançar 
el calendari al setembre i fer ac-

tivitats gratuïtes a les tardes per 
a tots els alumnes costarà 40 mi-

lions d’euros en comptes de 12. 
De fet, la queixa contra l’avança-

ment de l’inici de curs es manté, 
però no és prioritària.

Romartínez va explicar que 
aquesta hora lectiva menys ser-
virà als docents per fer feines 

de coordinació interna i externa, 
preparar classes i altres tasques 
que revertirien, segons ella, en 
una millor qualitat educativa. 
Això suposaria també haver de 
contractar uns 2.000 professors 
més, cosa que tindria un cost 
d’uns 170 milions d’euros. Els sin-

dicats admeten que els docents 

han fet esforços econòmics amb 
les vagues de les últimes set-
manes, i com que no descarten 
anar a la vaga general, al juny o 
al setembre, volen “no carregar” 
el professorat i agafar aire per a 
noves mobilitzacions. Compten 
amb el fet que, segons ells, ara 
tenen “més força” i unitat dels 

docents, que estan “més bolcats” 
que mai en les mobilitzacions 

per fer sentir la seva veu. “Volem 
trencar l’aparença de normalitat”, 
“la lluita no ha acabat”, va dir Mi-
quel González, de la CGT. De fet, 
Carles Viñallonga, d’USOC, re-

corda que el Departament s’ha 
estalviat bastants diners amb sa-

laris pels dies de vagues anteriors 
i ha demanat que aquests diners 

puguin servir per revertir les reta-

llades de fa anys, algunes de les 
quals encara duren.

EDUCACIÓ DEMANA SEGUIR 
NEGOCIANT

La directora general de Profes-

sorat i Centres Públics d’Educa-

ció, Dolors Collell, va afirmar ahir 
que la voluntat de la Generalitat 
és “revertir les retallades” que 
afecten els professors “en aques-

ta legislatura” i va demanar als 
sindicats que “tornen a negociar 
a les taules sectorials”. Per conti-

nuar avançant “hi ha un impedi-
ment molt clar” i és que els sin-

dicats “no participen a les taules 
sectorials” quan “nosaltres tenim 
la voluntat d’apropar-nos”, va dir  
la directora general.

Sobre la retirada de la modi-
ficació del calendari, per la qual 
el curs comença una setmana 
abans, Dolors Collell va ratificar 
que Educació “segueix amb la 
previsió que el curs comenci els 
dies 5 i 7 de setembre” i sobre les 
escoles d’infantil va dir: “Les nos-

tres començaran com la resta de 
centres” i “les municipals poden 
prendre les seves decisions”.
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La Fundació Bofill assenyala que, 
tot i la baixada de ràtios per al 
proper curs, sobrarien l’11% de 
les places a P3, sobretot en cen-

tres concertats i públics de màxi-
ma complexitat, i adverteix que 
és un “risc per a la segregació”. La 
fundació exposa en un informe 
que en l’anterior preinscripció 
dues de cada deu places a P3 van 
quedar vacants a Catalunya i que 

això va tenir “efectes negatius en 
la distribució de l’alumnat i la co-

hesió social”. 
L’entitat creu que la reducció 

de la ràtio a 20 alumnes per pri-
mer cop en aquesta preinscripció 
és una “primera resposta a la cai-
guda sostinguda de la natalitat i a 
la multiplicació de places buides 
al llarg de l’última dècada”, però 
alerta que “no soluciona el pro-

Alerten que la sobreoferta 
de places de P3 “és un risc” 
per a la segregació escolar

blema” i veu la mesura com “un 
pedaç”.

La Fundació Bofill sosté que 
la davallada continuada de la 
demografia fa que la mesura de 
reducció de ràtios “no sigui sufi-

cient” i que s’haurà de combinar 
“amb un tancament selectiu de 
grups”. L’entitat exposa que des 
de fa molts cursos la majoria de 
les places vacants s’acumulen a 
l’escola concertada (21% el curs 
2021-2022) i als centres públics 
de màxima complexitat (17%). La 
fundació recull que només el 40% 
dels centres concertats ha reduït 
la ràtio tant com ho han fet els 
centres públics.

FOTO: Pol Solà (ACN) / Els representants dels sindicats d’Ensenyament, ahir davant del Departament de Treball

El sindicat CGT demana a l’Ajun-

tament de Lleida retirar l’avança-

ment del curs escolar 22-23 im-

posat pel conseller Cambray i 
establir una taula de diàleg amb 
els i les treballadores de les Es-

coles Bressol Municipals i la co-

munitat educativa per debatre i 
consensuar com aplicar aquesta 
mesura, tal com s’ha fet als con-

sistoris de Barcelona i Girona. En 

un comunicat, el sindicat afirma 
que les nenes i nenes de Lleida 
“mereixen quelcom més que 
aplicar una proposta que no ha 
estat parlada ni amb les profes-

sionals ni amb les famílies que 
formen part de les escoles” i 
afegeix, segons el seu parer, que 
es tracta d’una proposta aplica-

da “sense sentit” realitzada per 
gent que “no coneix la realitat”.

La CGT demana a la Paeria 
retirar l’avançament del 
curs i una taula de diàleg
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Reclamen una «negociació 
real» entre sindicats i 
Departament i que es 
reverteixin les retallades 

Els sindicats educatius han con-
vocat quatre noves jornades de 
vaga abans d’acabar el curs. Se-
ran el 17 de maig i el 2 de juny 
de manera parcial, i els dies 25 
de maig i 9 de juny tot el dia, en 
protesta per la política del Depar-
tament d’Educació i en demanda 
d’«una negociació real» que re-

verteixi les retallades. Així ho van 
anunciar de manera unitària ahir 
dijous els sindicats Ustec, CCOO, 
UGT, la Intersindical-CSC, el Sin-
dicat de Professors de Se-
cundària, CGT i la USOC, després 
de registrar davant la conselleria 
d’Empresa i Treball el preavís de 
convocatòria de les dues jorna-
des de vaga parcial i les dues de 
vaga total. 

La vaga dels dies 17 de maig i 
2 de juny serà de 08.00 a 10.00 
hores, i després de l’atur els pro-
fessors tornaran a la seva activitat 
als centres educatius, mentre que 
per als dies 25 de maig i 9 de 
juny, la vaga serà tot el dia. 

Amb aquestes noves mobilitza-
cions, els sindicats han dit que 
«esperen pressionar la Conselle-
ria d’Educació» per aconseguir 
una «negociació real» que rever-
teixi les retallades que el col·lec-
tiu docent acumula des de l’any 
2010, alhora que «no descarten 
accions més contundents abans 
d’acabar el curs». 

En declaracions als mitjans des-
prés de registrar el preavís de va-
ga, Iolanda Segura, la portaveu 
nacional del sindicat Ustec, que 
és el majoritari entre els docents, 
denuncià que «fins ara la conse-
lleria no ha mostrat voluntat ne-
gociadora». Així mateix, afirmà 
que «no acceptem que ens vul-
guin dividir», en al·lusió a l’ofer-
ta de la conselleria de tornar a les 
23 hores lectives en primària a 
partir del proper curs i a les 23 
en secundària a partir del curs 
2023-24, mentre els sindicats exi-
geixen que la baixada d’hores lec-
tives comenci el proper curs per 
a totes dues etapes. La portaveu 
d’Ustec també ha afirmat que els 
professors «estem cada vegada 
més organitzats als centres i al 
territori».

Vaga a l’ensenyament 
els dies 17 i 25 de maig  
i el 2 i 9 de juny EFE 

BARCELONA 

L’individu al·lega ara 
vulneració de drets per 
sortir de la presó 

El presumpte autor de la viola-
ció i agressió a una menor de 16 
anys a Igualada havia estat con-
demnat a un any d’internament 
per un delicte d’agressió sexual 
en grau de temptativa, encara 
que el jutjat de menors de Girona-
va suspendre la condemna per 
l’obligació de rebre tractament, i 
per això es trobava en llibertat 
vigilada. El sospitós de la viola-
ció d’Igualada, ocorreguda l’1 de 
novembre del 2021, havia estat 
ja condemnat per un delicte 
d’agressió sexual en grau de 
temptativa a la seva germana. 

Aquella condemna va estar mo-
tivada per un únic fet, que va ser 
denunciat cinc anys després 
(2019) que hagués ocorregut 
(2014). Per aquell delicte se li va 
imposar una condemna d’un any 
d’internament, si bé el jutjat de 
menors de Girona la va suspen-
dre durant dos anys, amb obliga-
ció de tractament psiquiàtric i un 
tractament de desintoxicació, a 
més de l’ordre d’allunyament de 
la víctima. Així, en el moment de 
cometre la violació d’Igualada, 
estava en llibertat vigilada. 

El seu advocat ha recorregut la 
decisió del jutge d’enviar-lo a 
presó, al·legant que va prestar 
declaració sense conèixer els de-
talls de la investigació atès que 
el cas estava encara sota secret 
de sumari. Per això al·lega vul-
neració de drets.

El violador estava sent tractat 
i tenia llibertat vigilada

Educació Igualada 

EFE/REDACCIÓ 
BARCELONA 

Els quatre mossos d’esquadra que 
van matar els terroristes que van 
perpetrar els atemptats gihadis-
tes del 17-A a Barcelona i Cam-
brils han presentat una deman-
da per reclamar que la Generali-
tat els indemnitzi amb 1,2 
milions d’euros en total per les 
seqüeles psicològiques que van 
patir. La demanda s’ha presentat 
als jutjats del contenciós de Bar-
celona després que el Departa-
ment d’Interior els hagi denegat, 
per silenci administratiu, les in-
demnitzacions que havien sol·li-
citat  el mes de desembre passat. 

Els agents, que van ser recone-
guts com a víctimes del terrorisme 
pel Ministeri de l’Interior, arrosse-
guen diferents seqüeles psicològi-
ques, que, en el cas d’un dels po-
licies –el que va matar quatre 
gihadistes a Cambrils–, ha donat 
peu que es declari la seva inca-
pacitat permanent per exercir la se-
va professió. 

Els demandants són dos agents 
que van matar la nit del 17-A els 

cinc terroristes que van irrompre 
armats al passeig marítim de 
Cambrils on van matar una dona, 
i dos agents més que dies més 
tard van abatre a Subirats (Alt Pe-
nedès) Younes Abbouyakoub, el 
terrorista fugit després d’atrope-
llar mortalment 14 persones a les 
Rambles de Barcelona. 

La demanda, que avançà ahir 
el diari El País, exposa que els 
agents van patir lesions i seqüe-
les arran de la seva actuació i del 
«succés traumàtic» que van viu-
re, principalment estrès pos-
traumàtic sever i reacció aguda a 
l’estrès, per la qual cosa van arri-
bar a estar mesos de baixa. 

El lletrat dels agents, José An-
tonio Bitos, del sindicat Uspac, 
exigeix indemnitzacions pels da-
nys i perjudicis que van sofrir els 
policies, dels quals no poden ser 
indemnitzats pels autors dels 
atemptats atès que tots ells han 
mort i només van ser condemnats 
supervivents de la cèl·lula no rela-
cionats amb els atacs de Cambrils 
i Barcelona. Aquesta situació, sos-
té l’advocat, «no pot comportar la 
frustració de la reparació íntegra 

del dany patit per l’agent de l’au-
toritat», ja que és «la ciutadania» 
a qui els policies serveixen la que 
ha d’assumir-ho, «com a con-
seqüència directa de la protecció 
que la societat rep a canvi». 

La demanda remet a una 
sentència del Tribunal Suprem 
que reconeix que els funcionaris 
públics que pateixen lesions o 
perjudicis en acte de servei han 
de ser indemnitzats, i a una ins-
trucció que la Direcció general de 
la Policia de la Generalitat va 
aprovar al febrer del 2022 en el 
mateix sentit.  

«El procés no és àgil» 
El director dels Mossos, Pere Fe-
rrer, ha negat que s’hagi rebutjat 
la petició dels mossos afectats 
per ser indemnitzats, i el silenci 
administratiu que ha motivat la 
demanda judicial, i ha al·legat 
que el procés administratiu no 
és «àgil» i segueix el seu curs. 

En declaracions als mitjans 
ahir en transcendir la demanda, 
Pere Ferrer considerà «molt le-
gítim» que algú que se senti part 
perjudicada presenti una de-
manda per a una indemnització, 
i assegurà que el procés admi-
nistratiu segueix el seu curs i 
que tampoc és «àgil». «No vol dir 
que no se’ls indemnitzi, vol dir 
que el procediment és llarg», in-
sistí el director dels Mossos, des-
prés de remarcar que tant el 
conseller d’Interior com ell ma-
teix es van reunir amb aquests 
quatre agents fa pocs mesos.  

Pere Ferrer lamentà que «la 
sacsejada» que va suposar en el 
cos els atemptats del 17-A no 
permetés que se’ls acompanyés 
en aquell moment de la manera 
que es mereixien.

Catalunya

Els mossos que van matar a Cambrils 
els terroristes demanden el Govern

Atemptats del 17-A

Reclamen que la Generalitat els indemnitzi amb 1,2 M€ per les seqüeles psicològiques 

El Memorial per la Pau a Cambrils, aquí en una imatge d’arxiu, 
recorda els tràgics fets del 17 d’agost del 2017. FOTO: ALBA MARINÉ/DT
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El descenso de la natalidad ya se 
nota en el mapa de la educación en 
Catalunya: hay más plazas de In-
fantil 3 (P-3) que niños. Y ello ge-
nera un panorama de sobreoferta 
educativa. Entre 2012 y 2032, Ca-
talunya habrá perdido casi 23.000 
alumnos de Infantil 3 (P-3), según 
las estimaciones demográficas del 
Idescat. Este próximo curso 2022-
2023, las previsiones apuntan que 
un 11% de las plazas escolares 
ofertadas en P-3 quedarán vacan-
tes, según un informe presentado 
ayer por la Fundación Bofill.  

El informe, titulado La sobre -
oferta educativa en Catalunya, alerta 
de que este exceso de plazas puede 
provocar desequilibrios y poner en 
peligro la lucha contra la segrega-
ción escolar y urge al Departament 
d’Educació a aplicar «inmediata-
mente» políticas para «paliar los 
efectos negativos» de esta sobreo-
ferta. Las medidas pasan por un 
plan a 10 años vista para regular y 
coordinar la oferta, tanto pública 
como concertada, y ajustarla a las 
necesidades reales, distribuyendo 
al alumnado equitativamente.  

¿Cuáles son esos efectos nega-
tivos de la sobreoferta que apunta 
el informe? Por un lado, favorece la 
movilidad de «determinadas» fa-
milias «más capitalizadas» fuera 
de su zona escolar.  ¿Qué tiene eso 
de negativo? «Estas familias no 
habrán tenido incentivos para 
acercarse a conocer otros proyec-
tos educativos de sus barrios y va-
lorar otros centros con más diver-
sidad», responde el documento. 
Por contra, las familias vulnera-
bles son las que suelen elegir cen-
tros de su entorno más cercano. 

Vacantes en centros complejos 

Un segundo efecto es que los cen-
tros públicos más complejos acu-
mulan la mayoría de vacantes y 
reciben más alumnado vulnerable 
a lo largo de todo el curso a través 
de la matrícula viva. «Estas diná-
micas están detrás de los elevados 
índices de segregación escolar que 
Catalunya tiene desde hace años», 
subrayaron Ismael Palacín, direc-
tor de la Fundación, y Maria Segu-
rola, autora del informe. Y es que 

cuando hay exceso de oferta, las 
vacantes no quedan repartidas por 
igual: la mayoría se concentra en 
las escuelas concertadas (el infor-
me cifra en un 21% las vacantes en 
estos centros, y subiendo), y en los 
centros de máxima complejidad 

(17%). La sobreoferta en el resto de 
centros públicos es del 10%.  

La Bofill pide ajustes ya para es-
te curso y plantea empezar a ela-
borar un plan a medio y largo pla-
zo con el que dar respuesta a la 
«magnitud del descenso demo-
gráfico». En este sentido, invita a 
la ‘conselleria’ a «una aplicación 
valiente» de medidas, más allá de 
la reducción de ratios.  Una sería la 
de planificar cierres  donde sea ne-
cesario. «Es preferible cerrar una 
línea de una concertada donde han 
quedado vacantes que acabar ce-

rrando una escuela pública», ar-
gumentaba Segurola. 

En la preinscripción para el 
curso 2021-2022, dos de cada 10 
plazas de P-3 quedaron vacantes. 
Aunque Educació reducirá ratios 
en Infantil 3 para el curso 2022-
2023, el informe subraya que la 
medida aunque «positiva» es  
«insuficiente». «Hay una previ-
sión que esta preinscripción el 11% 
de las plazas ofertadas en P-3 
queden vacantes. Esta medida no 
es una solución, sino un parche 
ante una situación muy grave que 
requiere medidas estructurales y 
más contundentes», denuncia el 
documento.  

Coordinación con la concertada 

«Esta preinscripción, la reducción 
de ratios no se ha aplicado con su-
ficiente contundencia», insistió 
Segurola, que apuntó que mien-
tras la práctica totalidad de los 
centros públicos han asumido esa 
bajada de alumnos por aula, en la 
concertada –donde Educació ha 
de recurrir a negociaciones indivi-
duales– no ha sido así.   

En este sentido, el informe ad-
vierte de que las medidas «inelu-
dibles» de reducción de la oferta 
que se deberán tomar para próxi-
mos cursos no pueden recaer úni-
camente en la escuela pública. E 
insiste en la actuación conjunta: 
«Si no se avanza hacia una planifi-
cación conjunta de centros públi-
cos y concertados, el ajuste de pla-
zas para hacer frente a la segrega-
ción supondrá una reducción de la 
oferta pública, incrementando el 
peso de la concertada».  

Educació rechaza que la so-
breoferta vaya a agravar la segre-
gación. Argumenta que el nuevo 
decreto de admisiones, que en es-
ta preinscripción se ha desplegado 
con «intensidad y contundencia» 
permitirá reducir la problemática.  

Raquel Garcia, directora gene-
ral de Atención a las Familias y 
responsable de la preinscripción, 
destacaba que este año, «por pri-
mera vez», se ha coordinado la 
oferta entre pública y concertada. 
Se ha ajustado la reserva de plazas 
para alumnado vulnerable econó-
micamente y esas reservas se 
mantendrán hasta que empiece el 
curso para garantizar una distri-
bución equitativa de alumnado.  n

La sobreoferta educativa amenaza 
con agravar la segregación escolar 
> El 11% de las plazas de P-3 quedarán vacantes el próximo curso > La 
Fundación Bofill urge a la Generalitat a planificar la oferta a 10 años vista 

MONTSE BARAZA 
Barcelona

Los sindicatos de profesores de 
Catalunya mantienen el pulso 
con el Departament d’Educació 
y han convocado cuatro nuevas 
jornadas de huelga en las es-
cuelas de primaria y secundaria 
para mayo y junio. Los paros 
serán los días 17 y 25 de mayo y 
2 y 9 de junio, según anuncia-
ron ayer.  

Las huelgas del 17 de mayo y 
del 2 de junio serán parciales, de 
08.00 a 10.00 horas. En cambio, 
las del 25 de mayo y 9 de junio 
serán de toda la jornada escolar. 

Han descartado por el mo-
mento los siete sindicatos con-
vocantes (Ustec, Intersindical, 
Aspepc, CCOO, UGT, CGT y 
Usoc) la propuesta de Aspepc de 
convocar una huelga indefinida 
a partir del 13 de junio. Sin em-
bargo, la mantienen sobre la 
mesa en función de la respues-
ta del profesorado a estas cua-
tro jornadas de huelga. «Si el 
profesorado responde y sale a la 
calle, no descartamos acciones 
más contundentes», señaló  
Lorena Martínez, de UGT. 

Con esta nueva ronda de 
movilizaciones, los sindicatos 
esperan «presionar» a la ‘con-
selleria’ para lograr una «nego-
ciación real» que revierta los 
recortes que los docentes acu-
mulan desde 2010.  

Educació, «sin margen» 

Educació dio por rotas las ne-
gociaciones el 26 de abril des-
pués de que los sindicatos re-
chazaran su última propuesta, 
que era recuperar la hora lecti-
va en primaria este septiembre, 
y dejar la hora lectiva de secun-
daria para el curso 23-24.  

Los sindicatos reclaman que 
todo el profesorado recupere la 
hora lectiva este próximo curso, 
algo que Educació ve inviable 
económicamente y técnica-
mente.  La directora general de 
Profesorado y Personal de Cen-
tros Públicos, Dolors Collell, 
reiteró que la ‘conselleria’ ya 
está revirtiendo recortes pero 
«no tiene margen» ni presu-
puestario ni de tiempo para 
asumir recuperar la hora lecti-
va el próximo curso en primaria 
y secundaria, punto clave que 
desbloquearía el conflicto. n

Convocadas 
huelgas en las 
escuelas el 17 
y 25 de mayo y 
el 2 y 9 de junio 

M. B.  
Barcelona

Los retos de la educación  

Educació sostiene 
que el nuevo decreto 
de admisiones, ya 
desplegado, corregirá  
el problema 

NIÑOS DE 3 AÑOS CENSADOS
En Catalunya

Plazas escolares

Plazas ofrecidas Alumnos asignados

PROYECCIÓN

Fuente: Fundació Bofill

2012

2017
2018

78.709

2018
2019

78.353

2019
2020

77.001

2020
2021

75.856

2021
2022

72.779

2022

2023

65.068

2015 2018 2021 2022 2025 2028 2032
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69.144
66.500 66.752

63.081

60.538

80.615

73.508
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68.146 67.761 66.535
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57.871
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Los profesores intensifi can el pulso 
con el Govern con cuatro paros más

Javier Gallego. BARCELONA

El Govern sigue muy lejos de re-
solver la crisis con los profesores. 
Sin acuerdo a la vista, los sindica-
tos educativos han convocado 
otros cuatro días de huelgas: el 17 
de mayo y el 2 de junio de manera 
parcial y los días 25 de mayo y 9 de 
junio todo el día. Los paros tienen 
como objetivo conseguir una po-
sición de fuerza en la negociación 
con la conselleria de Educación 
para revertir los recortes. Las pos-
turas, de momento, están muy 
enconadas.

Sobre todo después de que con-
sellería y sindicatos rompieran las 
negociaciones el pasado 26 de 
abril, cuando Educación ofreció 
recuperar la hora lectiva de forma 
escalonada: en primaria, el próxi-
mo curso; y, en secundaria y ba-
chillerato, en el 2023-2024. En ci-
fras, esto suponía incorporar 1.463 
profesores el curso que viene (67 
millones de euros) y 2.009 profe-
sores el siguiente (104,7 millones 
de euros). Pero ese mismo 26 de 
abril, el Govern publicó el decreto 
de plantillas y cerró la puerta a 
cualquier negociación en este ám-
bito, cuando era una de las gran-
des exigencias de los sindicatos. 

Los docentes reclaman ahora la 
supresión de ese decreto, pero el 
Govern asegura que es irreversi-
ble, y exigen también el cambio en 
el calendario del inicio escolar, 
que ahora pasará a comenzar el 5 
de septiembre, con el rechazo de 

los sindicatos. 
En concreto, los sindicatos exi-

gen, además de la reversión de los 
recortes llegando a un gasto públi-
co en educación que corresponda 
al 6% del PIB (ahora está casi a la 
mitad, en el 3,7%); la retirada del 
nuevo currículum; la FP pública; 
la estabilización del personal inte-

rino y laboral; y, que sea la conse-
llería de Educación quien asuma 
el rechazo a la sentencia del 25% 
de castellano, en lugar de trasladar 
la responsabilidad a los centros 
educativos. 

Sobre la reversión de los recor-
tes, aspiran también a una reduc-
ción de las ratios; incremento del 

tec, CCOO, UGT, la Intersindical-
CSC, el Sindicato de Profesores de 
Secundaria, CGT y la USOC. La 
huelga de los días 17 de mayo y 2 
de junio será de 08.00 a 10.00 horas 
de la mañana, mientras que para 
los días 25 de mayo y 9 de junio la 
huelga prevista será de todo el 
día.

«La estrategia del conseller es 
inaceptable, no podemos admitir 
que se criminalice a los profesio-
nales de la educación acusándolos 
de violentos o que se diga que no 
pensamos en el alumnado. Nues-
tras demandas revierten directa-
mente en la calidad educativa», 
señaló ayer la portavoz de Ustec, 
Iolanda Segura. Los cuatro paros 
convocados se suman a los que ya 
hubo en marzo, que fueron un to-
tal de cinco.  

Lo cierto es que el confl icto con 
los profesores va camino de con-
vertirse en un culebrón práctica-
mente sin fi nal que puede ir dete-
riorando poco a poco a un Govern 
con los pies de barro. Y es que la 
cartera de Educación, que está en 
manos de ERC, tiene este frente 
con los profesores y tiene otro con 
la aplicación de la sentencia del 
castellano, que tiene que gestionar 
qué acaba haciendo. Mientras tan-
to, JxCat, con sigilosidad, trata de 

aprovechar la debilidad de los re-
publicanos y da largas al plan del 
conseller para gestionar la ejecu-
ción de la resolución judicial, que 
pasa por una reforma legal en la 
Ley de Política Lingüística de 1998 
para fl exibilizar la inmersión lin-
güística. La crisis en Educación 
puede alimentar aún más la divi-
sión en el ejecutivo. 

Imagen de un aula vacía, durante la última huelga de profesores

EFE

El sector docente 

regresa a la huelga 

tras los cinco paros 

de mediados y fi nales 

de marzo

►Huelgas en mayo y junio Los sindicatos educativos convocan otra ronda de 
protestas para presionar a Educación en su negociación contra los recortes

personal de atención directa al 
alumnado; o, recuperación del 
poder adquisitivo. Asimismo, 
también exigen la eliminación de 
los conciertos de los centros edu-
cativos que no den respuesta a «las 
necesidades de escolarización». 

Las manifestaciones han sido 
convocadas por los sindicatos Us-

Colau activa 
radares de 
sonido contra 
los coches

►Los pondrá a 
partir de julio, 
durante tres meses, 
para reducir la 
contaminación 

Ada Colau despliega todavía más 
artillería contra el coche. Tras la 
avalancha de cámaras de veloci-
dad que tiene previsto instalar a lo 
largo de este año por toda Barce-
lona para ir castigando la movili-
dad en vehículo privado, ahora se 
dispone a probar radares de soni-
do para detectar a los coches con 
exceso de ruido. La prueba empe-
zará con dos radares a partir de 
julio, aunque, de entrada, no ha-
brá multas. 

Es una prueba que se prolonga-
rá durante tres meses para recabar 
datos y compartirlos después con 
la Dirección General de Tráfico 
(DGT) para ver si autoriza fi nal-
mente el uso de estos dispositivos 
y, a partir de ahí, también le otorga 
la capacidad de poner multas. La 
intención del Ayuntamiento es 
imponer sanciones a todo aquel 
vehículo que supere entre los cin-
co y los diez decibelios el límite 
fi jado. 

Si bien, el Ayuntamiento da por 
hecho que todos los vehículos sa-
lidos de fábrica cumplen con los 

límites de ruido permitido y, por 
lo tanto, fi jará como objetivo a to-
dos aquellos coches con el tubo de 
escape modifi cado. Según señala 
el consistorio, su meta es reducir 
el ruido por el tráfi co ya que está 
considerada como la principal 
fuente de contaminación acústi-
ca. 

En todo caso, los radares de so-
nido se convierten en un nuevo 
arma para Colau para tratar de 
reducir el tráfi co en un momento 
en que el caos de la movilidad en 
la ciudad se ha convertido en un 
tema muy debatido en Barcelona. 

Colau empezó con la supresión de 
los carriles en determinadas arte-
rias importantes de la ciudad 
(como Aragón, Via Laietana o Di-
putación) y ha continuado con la 
implementación de un reguero de 
radares o con el plan de «superilla» 
en el Eixample para eliminar el 
asfalto y la circulación de coches y 
entregar todo el espacio a los pea-
tones: todo ello ha tenido como 
objetivo minimizar el uso del co-
che, aunque sea a costa de provo-
car más incomodidad entre los 
ciudadanos y más caravanas en las 
entradas. 

R.B. BARCELONA
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Model, el Festival de Arquitectu-
ras, arrancó ayer en Barcelona y
se alargará hasta el día 15. Repen-
sar la ciudad poscovid y los entor-
nos urbanos del futuro es el pro-
pósito de esta cita, que contará
con un presupuesto de 800.000
euros y en la que abundarán los
debates, rutas, instalaciones artís-
ticas, de realidad aumentada, ta-
lleres, visitas guiadas, podcast pa-
ra escuchar paseando y hasta
una cocina en el centro de la pla-
za de Cataluña enmanos de colec-
tivos vinculados a comedores po-
pulares. Todo gratuito.

El Model está organizado por
el Ayuntamiento y el Colegio de
Arquitectos con la vista puesta en
la Capitalidad Mundial de la Ar-
quitectura que celebrará la ciu-
dad en 2026. El festival también
homenajeará a Oriol Bohigas,
uno de los grandes arquitectos de
la ciudad, fallecido hace unosme-
ses. Copenhague, que será la capi-
talMundial de la Arquitectura en
2023, será la ciudad invitada.

Los sindicatos educativos volvie-
ron a retar ayer al Departamen-
to de Educación anunciando
nuevos días de huelga para los
meses que quedan hasta final de
curso. Después de que las nego-
ciaciones hayan fracasado y las
relaciones con el consejero Jo-
sep Gonzàlez-Cambray no ha-
yanmejorado, las siete organiza-
ciones sindicales del sector han
vuelto a convocar paros. Concre-
tamente, serán huelgas de toda
la jornada el 25 de mayo y el 9
de junio y paros parciales, de
8.00 a 10.00, los días 17 de mayo
y 2 de junio. “Serán un mayo y
un junio caliente”, anunciaron
ayer los sindicatos, que envia-
ron un mensaje al departamen-
to: “El proceso de lucha iniciado
enmarzo no ha acabado. Hemos
recuperado la fuerza que hace
años que no teníamos y el profe-
sor está organizado”.

Los siete sindicatos anuncia-
ron de forma unitaria ayer las
nuevas movilizaciones, después
de que la mitad de ellos explica-
ran los detalles de la manifesta-
ción educativa que se hará el 14
de mayo. De esta convocatoria
se descolgaron los sindicatos
con representación en la escue-
la concertada —CC OO, UGT y
USOC— después de que las aso-
ciaciones de familias consiguie-
ran que se incluyera como rei-
vindicación la supresión de los
conciertos educativos.

Pero ayer los sindicatos vol-

vieron a mostrar unidad para
anunciar los nuevos paros del
profesorado y quitaron hierro a
la división de la manifestación.
“Estamos todos. Los mismos
que empezamos las movilizacio-
nes con el encierro en el departa-
mento, los que convocamos las
manifestaciones en marzo. Las
reivindicaciones son las mis-
mas, los sindicatos somos los
mismos y la unidad es la mis-
ma”, coincidieron en destacar
los portavoces sindicales.

Ante el anuncio de los nuevos
días de huelga, el Departamento
de Educación reaccionó rápida-
mente asegurando que ya se es-
tán revirtiendo los recortes. La

directora general de Profesora-
do de Centros Públicos, Dolors
Collell, desgranó algunas de las
iniciativas que se pondrán en
marcha a partir del curso próxi-
mo, como la reducción de ratios
de P3, la gratuidad de P2, el re-
parto de los alumnos vulnera-
bles para no luchar contra los
guetos o el aumento de la oferta
de FP, entre otros. “Pero el impe-
dimento claro que no permite
avanzar en las negociaciones es
que los sindicatos no participan
en las mesas sectoriales, donde
hace meses que no se sientan”,
criticó Collell. Y añadió: “Aun-
que no se llegue a acuerdos, con-
tinuaremos revirtiendo los re-

cortes, pero todo a la vez no se
puede porque supone un fuerte
impacto económico”.

Entre los motivos que alegan
están la retirada del nuevo calen-
dario escolar —que adelanta el
inicio de curso una semana—,
así como de los nuevos currícu-
los y del decreto de plantillas, la
reversión de los recortes de ha-
ce una década, que el departa-
mento defienda la inmersión lin-
güística y la estabilización de los
interinos.

Los sindicatos ya llevaron a
cabo cinco días de huelga en
marzo, con un seguimiento desi-
gual. Ahora han optado por reba-
jar el volumen de los paros e in-

cluir los parciales “para no per-
judicar más económicamente a
los profesores”. Dependiendo
del seguimiento de las protestas
convocadas, los sindicatos no
descartan “movilizaciones más
contundentes” y admiten que la
propuesta de la huelga indefini-
da “está sobre la mesa”.

Paralelamente, en los últi-
mos días los profesores están ce-
lebrando asambleas para deba-
tir sobre las próximas moviliza-
ciones y en algún caso están pu-
blicando manifiestos claramen-
te en contra del consejero.

Persona ‘non grata’
De hecho, el claustro del institu-
to Bernat Metge, de Barcelona,
declaró ayer persona non grata a
Cambray por varios motivos, en-
tre otros, “su talante intransigen-
te y nada negociador”, “su acti-
tud contraria a mejorar las con-
diciones laborales del profesora-
do” o sus últimas declaraciones,
en las que tachaba de “violentos”
a los profesores que irrumpieron
con gritos y pitadas en un acto
que él presidía y que tuvo que
suspenderse.

El claustro del instituto Conse-
ll de Cent, de Barcelona, también
publicó un manifiesto lamentan-
do “la banalización del término
violencia” y considerando que
las afirmaciones del consejero
“rezuman autoritarismo” y supo-
nen un intento de dividir el colec-
tivo. Asimismo, aseguran que
Cambray “no entiende el amplio
consenso que hay sobre lasmovi-
lizaciones”, que, además de las
huelgas, ha llevado al profesora-
do a organizarse en asambleas.

Asimismo, una veintena de
profesores del instituto Leonar-
do da Vinci, de Sant Cugat, se
concentraron ayer unosminutos
ante el centro —y aseguran que
lo seguirán haciendo cada jue-
ves— en contra de las políticas
de Educación.

Cerrar grupos de manera selec-
tiva, en escuelas públicas y,
especialmente, en las concerta-
das. Esta es la receta que pres-
cribe la Fundación Bofill, exper-
ta en temas educativos, para
luchar contra la segregación
escolar. El próximo curso, ante
la bajada de ratios anunciada
por Educación, un 11% de las
plazas de P3 quedarán vacan-
tes, lo que permitirá a las fami-
lias tener más margen para
optar por escuelas que no sean
guetos. La fundación presentó

ayer el estudio La sobreoferta
educativa en Cataluña, 2022,
con los datos de 123 municipios
de más de 10.000 habitantes,
en el que piden al Departamen-
to de Educación una planifica-
ción adecuada de las plazas.

El descenso de la ratio se
aplicará en el 86% de los gru-
pos en la pública y en el 37%
en la concertada. Esta diferen-
cia se debe a que la privada
tiene fijada por normativa la
ratio para lograr la financia-
ción pública, así que en los

casos en que se reduce es fruto
de negociaciones individuales.
La fundación ha urgido a Edu-
cación a aprobar la nueva
normativa para que la planifi-
cación de plazas de haga con-
juntamente para la pública y
la privada.

Para luchar contra la segre-
gación, la Bofill propone ade-
más que las ratios varíen se-
gún las características de la
escuela y que el cierre de gru-
pos sea selectivo. “No puede
ser que por no querer cerrar
un grupo en una escuela con
seis líneas [en clara referencia
a las concertadas], se tenga que
cerrar una escuela pública de
una línea”, apuntó ayer María
Segurola, autora del estudio.

Un festival
de arquitectura
para repensar
la ciudad

Cerrar aulas de la escuela
concertada para evitar guetos

Los sindicatos redoblan la presión
a Cambray con una nueva huelga
El 25 de mayo y 9 de junio habrá paros totales y el 17 de mayo y el 2 de junio, parciales

CLARA BLANCHAR, Barcelona

La instalación efímera El arca de la convivencia, ayer en la ronda de Sant Antoni de Barcelona. / MASSIMILIANO MINOCRI

IVANNA VALLESPÍN, Barcelona
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Quatrediesdevagaabans
del final de curs aCatalunya
Els sindicats de mestres convoquen aturades contra Cambray

REDACCIÓ Barcelona

Els sindicatsde l’àmbitde l’edu-
cació a Catalunya han convocat
quatre noves jornades de vaga
abans de fi de curs en la disputa
que mantenen amb el Departa-
mentd’Educació.El 17demaig i
el 2 de juny hi haurà aturades
parcials, a primerahora delma-
tí, de les vuit a les deudelmatí, i
mobilitzacions a diverses ciu-
tats. El 25 demaig i el 9 de juny
serandosdiescompletsdevaga,
amb protestes concentrades a
Barcelona. Aquestes vagues se
succeeixen a les cinc jornades
organitzades al març i s’afegei-
xenalamanifestacióconvocada
el 14demaig.
Els dirigents sindicals van re-

conèixer ahir que aquest nou
formatdeprotestesobeeixal fet
quemolts docents handemanat
que no els perjudiquin econò-
micament.Peròelsdelegatshan
assegurat que no descarten una
vaga indefinida si Educació “no
esmou” i amenacen ambun co-
mençament del pròxim curs
que“nosiguinormal”.
Els sindicats volenpressionar

laGeneralitatilaconselleriaque
dirigeix Josep Gonzàlez-Cam-
bray, amb qui van de desacord
endesacord,desqueelconseller
va anunciar per sorpresa al fe-
brer l’avançunasetmanadelco-
mençamentdelcurseducatiu,al
setembre, sense haver consen-
suat lamesuraambelsdiferents
organismes de la comunitat
educativa. De fet, demanen la
dimissiódeGonzàlez-Cambray,
tot i que asseguren que el canvi
decalendarinoés lasevaprinci-

curs 2023-24, quan proposava
reduir-los l’horarideclasse(a18
alasetmana)amb103milionsde
cost. La setmana passada, la re-
solució de les plantilles per a
2022-2023 es va publicar sense
incloure-hi els 1.463mestres de
primària.
Elsdocents reclamenrecupe-

rar les condicions laborals
d’abans de les retallades de fa
mésdedeuanys.Esqueixenque
elsefectesdelesretalladess’han
cronificat “i l’administració els
ha assumit”. Asseguren que
aquelles retallades afecten no
només drets laborals, sinó la
qualitatde l’educació.
Així,elsectorhaposatsobrela

taula totes les seves demandes.
Entre aquestes, a part de recu-
perar l’horari lectiu d’abans de
les retallades, hi figuren que no
es publiqui l’ordre del calendari
escolarprevistapercomençarel
pròximcursel5desetembre;ai-
xí com també posposar un any
l’aplicació del nou currículum
educatiu. També es reivindica
queesdestinialmenysun6%del
PIB a educació, la reducció de
les ràtios d’alumnes per aula en
totselsnivells, recuperar lesdu-
eshoreslectivesdereduccióper
al personal de més de 55 anys,
més personal i augments salari-
als. Igualment, reclamen que es
revoqui el decret de plantilles,
que no es privatitzimés l’FP i hi
hagi equiparació salarial en
aquest nivell, l’eliminació pro-
gressiva de la concertació amb
centres privats que no donin
respostaalesnecessitatsd’esco-
larització, un sistema educatiu
inclusiubendotat i l’estabilitza-
ciódelpersonal interí.c

palqueixa,només lagotaqueha
fetvessarelvas.
Per la seva part, la conselleria

demana als sindicats que es tor-
ninaasseurea les taulessectori-
als. Ladirectora general dePro-
fessorat i Centres Públics, Do-
lors Collell, va insistir que la
voluntatdelaGeneralitatés“re-
vertir lesretallades”queafecten
els professors “en aquesta legis-
latura”
Les jornades de protesta les

convoquenUstec-Stes, CC.OO.,
Intersindical-CSC, Aspepc·Sps,
UGT,CGTiUSOC.Aquestssin-
dicats consideren, per exemple,
irrenunciable la recuperació
d’unahora lectivamenyselprò-

xim curs en tots els centres,
quan el que va oferir Educació
era aplicar-ho només a primà-
ria, ambl’al·legacióqueés invia-
bleperalsdosnivells.
Els sindicats retreuen a la

conselleria que sí que té temps i
diners per proposar altres me-
sures. Educació va calcular que
per compensar que els mestres
facin una hora menys de classe
(23 hores a la setmana) havia
d’aportar67milionsd’eurosper
contractar 1.463 docents el prò-
ximcursperaprimària.Perase-
cundària, va calcularqueneces-
sitava 2.009 professors per al

Educació els demana
que tornin a les taules
sectorials i diu que
la seva voluntat és
aturar les retallades

Imatge d’una de les cinc vagues que els sindicats van convocar almarç
MANÉ ESPINOSA

çant d’una app de contactes. El
detingut, d’origen colombià, té
antecedents per estafa i agres-
sió, i ha viscut al País Basc, al-
menys esporàdicament, des del
2019. De fet, els antecedents
per estafa es remunten a aquest
any.
La investigació, en tot cas,

continua sota secret de sumari,
i no se sapbenbéquantesmorts
es vinculen a cada un dels dos
procediments oberts. El nom-
bre de crims darrere que hi po-
dria haver darrere el sospitós
continua sent una de les grans
incògnites de la investigació.
Noobstant això, el cas està rela-
cionat amb morts d’homes que
en un primer moment es van
vincular a causes naturals, i l’ús
d’èxtasi líquid per aconseguir
la seva submissió química hi ha
pogut jugar un paper clau.
Ara, undels grans reptes de la

investigació passa per vincular
morts atribuïdes en un primer
moment a causes naturals amb
el modus operandi del possible
assassí. Aquesta via exigeix una
tasca en què està sent clau la
col·laboració de l’aplicació de
cites Wapo, que feia servir el
sospitós. Els investigadors es-
tan localitzant, un per un, tots
els homes amb qui el sospitós
es va citar per comprovar, en
primer lloc, si són vius. En cas
que haguessin mort, l’Ertzaint-
za analitza en quines condi-
cions es va produir la defunció i
si el cos va ser incinerat o en-
terrat.
La policia basca s’enfronta,

per tant, a una investigació
summament complexa, si bé
des d’ahir no ha de fer front a la
recerca del sospitós. Les últi-
mes hores s’havia especulat
que pogués haver fugit del País
Basc, una hipòtesi que xocava
amb l’actuació de l’Ertzaintza.
La policia basca no havia sol·li-
citat la col·laboració de la resta
de policies per buscar el sospi-
tós, tampoc no havia enviat la
seva fotografia per facilitar la
seva detenció i, per descomp-
tat, no havia cursat cap ordre
internacional de recerca. L’Ert-
zaintza únicament havia con-

tactat amb la Comissaria Gene-
ral d’Estrangeria de la Policia
Nacional per conèixer els pas-
sosde l’individudesque arribés
de Colòmbia. Segons fonts co-
neixedores del cas, el sospitós
va demanar l’asil el 2019, però li
va ser denegat.
Un altre dels interrogants de

la investigació té a veure amb la
possible activitat delictiva del
sospitós en altres comunitats.
Tot i això, aquest mitjà ha po-
gut confirmar que ni a Madrid
ni a la Comunitat Valenciana,
comunitats per on s’hauria mo-
gut, hi ha casos sospitosos que
poguessin encaixar amb el mo-
dus operandi que l’Ertzaintza
investiga en relació amb diver-
sesmorts ocorregudes a Bilbao.
Els principals indicis en què

se sustenta la investigació te-
nen a veure amb fets ocorre-
guts a Bilbao. Dos episodis es-
tan resultant clau per desenre-
dar aquest complex cas. El
primer, és lamort, el 18 d’octu-
bre, de Josu M., atribuït en un
primer moment a causes natu-
rals. Després de la defunció, el
germà va detectar uns movi-
ments en els seus comptes, que
van propiciar la investigació

policial. El segon fil de la inves-
tigació va ser la denúncia, al de-
sembre, d’un home que, des-
prés de quedar amb el sospitós,
va denunciar un intent d’es-
trangulació, encaraqueaconse-
guiria escapolir-se’n.
La investigació de l’Ertzaint-

za va aconseguir connectar els
dos episodis, que també relaci-
ona amb lamort d’altres homes
que haurien fer servir l’aplica-
ció de contactes per a homose-
xuals. L’abast d’aquests assassi-
nats és el gran interrogant que
encara proven d’aclarir. c

La col·laboració
de l’app de citesWapo
està sent clau per a
la investigació
de l’Ertzaintza

rant i el conflicte es va mirar de
resoldre demanera interna. “La
gravetat d’aquesta situació va
fer que activéssim un procés
d’acompanyament a les possi-
bles persones afectades i posés-
simelsmitjansnecessaris a ells i
a les seves famíliesperdilucidar
el quehavia passat i prendre les
mesures pertinents per resca-
balar els danys causats, amb la
posada, com no pot ser de cap
altra manera, al seu servei”, re-
corden.
Es va establir llavors un pro-

tocol intern com a manera de
prevenció. “Amb la finalitat que
en un futur no hi hagi accions
com les citades anteriorment,
s’ha activat un protocol i un ca-
nal ètic o de denúncia”, afegei-
xendesdel grupde teatre alma-
teix comunicat. c

coneixement de “fets molt
greus, suposadament ocorre-
guts en el passat, al grup”. Es
parla tambéde “jerarquies i rols
de poder no desitjats”.
Algunes fonts consultades,

coneixedores del que es va viu-
re aquell començament del
2020, expliquen que es va plan-
tejar la possibilitat de denunci-
ar públicament els fets.
La situació no va acabar aflo-

La juntaactual
diuqueel2020
esva trobaramb
“jerarquies i rolsde
podernodesitjats”
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Vaga a l'ensenyament de quatre dies al maig i al juny
Els sindicats educatius de Catalunya han convocat quatre jornades de vaga a l’ensenyament al maig i juny del 2022. Són els dies 17 de maig, de
8 a 10 h; el 25 de maig, tot el dia; el 2 de juny, de 8 a 10 h, i el 9 de juny, tot el dia. Els docents fan una crida a aturar l’activitat i repetir les
mobilitzacions dels cinc dies de vaga del març, i es tornaran a convocar manifestacions als carrers el 25 de maig i el 9 de juny, els dos dies que
la vaga a les escoles serà durant tot el dia. Abans, el 14 de maig, sindicats, estudiants i famílies també han convocat una manifestació a Barcelona
en defensa de l’educació pública i contra la gestió del conseller Josep Gonzàlez-Cambray.

Les convocatòries de vaga arriben després que Educació ha decidit tirar endavant l’avançament del curs escolar 2022-23 i no s’hagi reduït l’hora
lectiva dels docents a primària i secundària. Els sindicats demanen també revertir les retallades de cara al curs que ve i estabilitzar la plantilla
interina.

La vaga a les escoles indefinida per final de curs, sobre la taula

A banda d’aquestes jornades d’aturades, els representants dels docents tampoc no descarten una vaga indefinida coincidint amb el final del curs,
tal com ja va avançar el sindicat Professors de Secundària. “Ens reservem el poder convocar més vagues, com una vaga indefinida si es donés la
situació. És una cosa que tenim sobre la taula”, assegura Iolanda Segura, portaveu d’USTEC-STEs.

Fins i tot, apunten la possibilitat de fer aturades també al setembre, coincidint amb la represa de les classes. “No descartem que l’inici del curs no
sigui normal i trencar l’aparença que vol transmetre el Departament que aquí no passa res”, diu Miquel González de la CGT. “Serà un maig i un juny
calents i, si cal, l’inici de curs també”, certifica Carles Viñallonga, d’USOC.

Les protestes es repetiran després que les negociacions entre les dues parts s’hagin aturat, amb retrets mutus de falta de diàleg. Educació acusa
els sindicats docents d’haver bloquejat l’acord durant les negociacions i també els retreu no haver-se presentat a set reunions consecutives a la
conselleria. Els sindicats consideren que la conselleria no ha tingut mai una voluntat real de negociar i arribar a un acord.

Educació explica que “tot de cop no es pot fer”

Després de la vaga de cinc dies al març, la distància entre el que volen uns i altres es va tornar a fer evident quan els sindicats han anat plantant el
Departament d’Educació en les successives reunions de la mesa sectorial. Criticaven que l’última proposta de la conselleria de restablir l’horari
lectiu previ a les retallades no s’apliqués a partir del setembre a tots els nivells educatius. Educació plantejava reduir una hora lectiva als mestres a
les escoles a partir del setembre, i fer el mateix amb els professors d’institut a partir del curs 2022-23. Una proposta que els sindicats van rebutjar.

Des del departament, s’assegura que no pot anar més enllà de cara al curs que ve i que hi ha una “dificultat tècnica” i també pressupostària.” En
declaracions als mitjans, la directora general de professorat, Dolors Colell ha explicat que “tot de cop no es pot fer” i ha afegit que “calia calendaritzar
la reversió de les retallades i ja ho hem fet”.

La proposta de la conselleria inclou tornar a la càrrega lectiva prèvia a les retallades del 2012 dels mestres de primària a partir del curs 2023-
24 (23 hores lectives setmanals) i la dels professors de secundària a partir del curs 2024-25 (18 hores lectives setmanals). Educació també
planteja reduir les ràtios a P3 i P4 amb la contractació de 382 docents i un cost de 17,5 milions. En total, les mesures suposen una inversió de
prop de 495 milions d’euros.

Cambray recula en el currículum i en les avaluacions

Des de l’inici de la vaga a l’ensenyament, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha cedit en algunes de les demandes dels
sindicats. L’endemà de la primera jornada de vaga d’educació el març, va anunciar que les escoles i instituts que ho vulguin podran ajornar els
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canvis en el currículum al curs vinent. Dos dies més tard, Educació també va recular en el nou sistema d’avaluació i va eliminar la qualificació “en
procés d’assoliment”.

En canvi, el departament s’ha mantingut ferm en la voluntat d’avançar el curs escolar al 5 de setembre.
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Lorena Martínez: "Educació ens ha obligat a convocar 4 dies més de
vaga"

No descarten la vaga indefinida si la Conselleria “no es mou” /@EP

Els sindicats educatius Ustec·Stes, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT, CGT i Usoc van anunciar aquest dijous que, després de cinc jornades
de vaga al març, en faran quatre més entre maig i juny. Així, han convocat vagues per als dies 17 i 25 d'aquest mes i per als dies 2 i 9 del proper per
protestar contra les imposicions de la Conselleria d'Educació de la Generalitat.

En concret, els portaveus de les organitzacions van puntualitzar que les aturades seran parcials (de 8:00h a 10:00h) el 17 i el 2, amb mobilitzacions a
diverses ciutats, i de tot el dia el 25 i el 9 amb manifestacions centralitzades a Barcelona.

Marga Romartínez, responsable d'Educació pública no universitària de CCOO Catalunya, ha explicat a Catalunyapress que tornen a convocar vaga
perquè no han aconseguit el que volien amb les cinc anteriors. "Demanàvem una negociació real amb el Departament d'Educació i no la tenim.
Demanàvem la reversió de les retallades i ens han ofert reduir una hora lectiva però de moment només a primària. Creiem que és insuficient perquè
les retallades les hem patit a primària i secundària per igual. Busquen la divisió entre nosaltres. Tots ens hem mobilitzat i tots hem patit les retallades,
així que la reversió ha de ser per a tots alhora”, ha declarat.

Per la seva banda, Jesús Orellana, responsable de la UGT d'Educació Pública del Baix Llobregat, ha afegit davant aquest mitjà que “és alarmant que
després de cinc dies de vagues i mobilitzacions, el conseller Cambray actuï com si no passés res”. Així, coincideix amb Romartínez que "mai s'ha pres
seriosament la negociació amb el personal docent" i per això, adverteix que des dels sindicats educatius continuaran "reclamant negociació i no només
diàleg". Això és el que fan, diu: “Exigir una negociació real i honesta, sense voluntat de dividir el col·lectiu docent ni amb estratègies de trencar la unitat
sindical”.

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/3693275/lorena-martinez-educacio-ens-obligat-convocar-4-dies-mes-vaga


Unes paraules que ha repetit Lorena Martínez, responsable de la UGT d'Educació Pública de Catalunya, que ha explicat a Catalunyapress que ha
estat el Departament d'Educació qui els “ha obligat a convocar 4 dies més de vaga durant els mesos de maig i juny ". Uns dies en què instaran "el
Departament a seure a negociar amb el comitè de vaga" perquè si hi ha alguna cosa que tenen clara és que "tot el professorat de Catalunya es mereix
tornar a les seves condicions laborals anteriors a les retallades" que pateixen "des de fa més de 10 anys”.

QUÈ RECLAMEN ELS SINDICATS EDUCATIUS?

Pel que fa al que demanen els sindicats, Marga Romartínez ha insistit davant aquest mitjà que, per començar, volen la reducció d'hores lectives tant per als
docents de primara com per als de secundària. Sobre això, ha afegit: “Educació s'excusa en que és una partida important i que no hi ha diners. Sobre
això, nosaltres diem que també van decidir avançar el curs i fer extraescolars gratuïtes per a tot l'alumnat de Catalunya quan això no estava pressupostat.
Un impacte de 40 milions d'euros que no sabem d'on trauran, però ho faran igual. Però és que hi ha altres mesures que demanem i sobre les quals el
Departament no ha mogut ni una coma, encara que no tenen cost econòmic”.

Com a exemple, anomena els nous currículums, que demanen retirar immediatament. "Creiem que hem d'anar tots els centres educatius alhora, no pot ser



que cada centre treballi de manera diferent", ha dit Romartínez fent referència al fet que Educació vol implementar-los, de la mateixa manera que la reducció
d'una hora lectiva, per parts.

D'altra banda, aquesta responsable de CCOO ha detallat que volen la “supressió del decret de plantilles”. Sobre això, relata que “el que es fa és atribuir a
la gestió privada, i la gestió privada a la direcció dels centres, el poder de decisió sobre qui es queda i qui no”. En aquest sentit, ressalta que "parlem de
centres públics que han de tenir un accés lliure i transparent". Tot i això, assegura que aquesta situació "genera diferències i perjudica sobretot les dones
embarassades i la gent d'edat més avançada".

Després, continua explicant que hi ha un altre tema que és el de la “formació professional”. D'una banda, volen “l'equiparació salarial”, ja que hi ha
“professors en dues categories i encara que està aprovada per una llei estatal la categoria superior i és el Departament d'Educació qui ha de pagar, no ho
fa”. Així, lamenta que “a Catalunya no es cobra i aquests professors estan en una situació de perjudici respecte a altres professors, com per exemple els del
País Basc”.

A més, Marga Romartínez declara que demanen "unes ràtios més baixes tant per a primària com per a secundària, especialment en l'educació
postobligatòria". Segons les seves paraules, "les han baixat a P3 però això no és suficient perquè a FP hi ha grups de 35 alumnes i un sol professor, cosa
que fa que la qualitat sigui menor".

MÉS PROTESTES

En aquesta línia, Jesús Orellana ha advertit: "Els drets laborals dels docents repercuteixen de manera directa en la qualitat de l'educació de
Catalunya. Encara que això és evident, el conseller està molt lluny d'aquesta idea".

Per aquesta raó, els sindicats no descarten convocar una vaga indefinida a continuació de les anunciades aquest dijous si la Conselleria “no es mou”.
Han apuntat que les vagues del març han suposat que el professorat hagi recuperat la força al carrer i, per això, han incidit en la possibilitat que l'inici del
curs vinent "no sigui normal".

Els portaveus han emfatitzat que els sindicats estan units: “Estem tots. Els mateixos que comencem les mobilitzacions amb la tancada al departament, els
que convoquem les manifestacions al març. La reivindicacions són les mateixes, els sindicats som els mateixos i la unitat és la mateixa ”.
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Noves mobilitzacions a escoles i instituts:
dos dies de vaga i dos d'aturada parcial
Els sindicats d'educació han anunciat dues noves jornades de vaga abans que acabi el curs: el 17
i el 25 de maig, i el 2 i 9 de juny. Els dies 17 i 2 les aturades seran de 8 a 10 del matí, mentre que
els dies 25 i 9 s'allargaran tot el dia. Es tracta d'una convocatòria dels sindicats de l'escola
pública. Així és com queda el calendari:

 

Aquest dimarts, alguns sindicats van concretar una jornada de protesta d'aquí dos caps de
setmana, el 14 de maig.

La setmana passada, en declaracions al programa "Planta baixa" de TV3, Iolanda Segura,
d'USTEC, va donar per fet que hi hauria "més dies de vaga i de mobilitzacions", i va defensar la
necessitat de "fer accions al carrer, de protesta, que no són violentes, malgrat que vulguin fer
veure que sí, enviant-nos la Brimo."

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha estat molt crític amb els sindicats de
mestres i professorat, que ha assegurat que "no volen l'acord". A més, els ha acusat de fer
protestes violentes, en referència al boicot a la seva intervenció a la Universitat de Barcelona,
dilluns de la setmana passada.

L'endemà mateix, dimarts, el departament va donar per trencades les negociacions amb els
sindicats: el govern va aparcar la proposta d'avançar la reducció d'una hora lectiva als mestres i
professors, i va decidir presentar la previsió de professorat per al curs vinent comptant que
s'avançarà el calendari escolar.

https://www.ccma.cat/324/noves-mobilitzacions-a-escoles-i-instituts-dos-dies-de-vaga-i-dos-daturada-parcial/noticia/3161493/
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El departament va donar per trencades les negociacions (Istock)

Les mobilitzacions s'afegeixen a les cinc jornades que ja van fer al març, marcades per un
seguiment desigual de la vaga i les manifestacions multitudinàries a Barcelona. També per la
protesta al Saló de l'Ensenyament, que va impedir a Cambray participar en la inauguració.

Aleshores, els sindicats protestaven per la falta de consens amb què la conselleria havia
comunicat diverses decisions, com la modificació del calendari escolar o els nous currículums.
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Reconduir el conflicte en l’educació |
Editorial | El Punt Avui
Els sindicats docents van presentar ahir la convocatòria de quatre noves jornades de vaga en
l’educació pel conflicte de l’avançament del curs 2022/23. Si les quatre aturades de protesta del
darrer trimestre s’acaben materialitzant, se sumaran als cinc dies del segon trimestre: massa
jornades sense classe per a la comunitat educativa, més enllà del seguiment que van tenir i
puguin ara generar. L’enfrontament entre el Departament d’Educació que lidera Josep
Gonzàlez-Cambray i els sindicats de mestres ha arribat massa lluny i el pitjor és que no se
n’albira cap sortida ni punt d’encontre per començar a encaminar-ne la resolució. Educació tira
pel dret i va complint els terminis administratius d’inscripció, nomenaments i decisions per
preparar el curs que començaria una setmana abans, mentre que els sindicats, liderats per la
Ustec, segueixen sense presentar-se a la taula sectorial de negociació. Els educadors van
mostrar en les jornades de vaga anteriors el seu lògic enuig en assabentar-se dels canvis en la
programació fora dels òrgans consultius, però no haurien de convertir aquesta errada de la
conselleria en immobilisme enfront d’una mesura que racionalitza el calendari.

Tampoc Gonzàlez-Cambray afavoreix el diàleg acusant els docents d’actituds violentes quan és
objecte de protestes. Tot i que té raó la conselleria que sense seure a debatre les propostes
difícilment es resoldrà l’atzucac. D’altra banda, el govern disposa de tota la legitimitat per decidir
sobre la programació educativa, més i tot en un avançament escolar que consta d’un ampli
suport social i familiar, vist que el sistema català és dels que tenen les vacances d’estiu més
llargues d’Europa. No hi ajuda gaire la decisió de l’Ajuntament de Barcelona de tirar pel dret i
acceptar no començar el curs abans al centenar d’escoles bressol que gestiona, perquè un
conflicte com aquest requeriria una entesa de país. Tot i que sí que cal valorar la cessió o el
moviment barceloní per tal de desbloquejar la situació, almenys a la capital, encara que impliqui
ajornar un any l’avançament.

https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/7-editorials/2135424-reconduir-el-conflicte-en-l-educacio.html
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Per una sortida negociada al conflicte
educatiu
Els sindicats de professors de Catalunya mantenen el pols amb el departament d’Educació i han
convocat quatre noves jornades de vaga a les escoles de Primària i Secundària per als mesos
de maig i de juny. Les aturades seran els dies 17 i 25 de maig i 2 i 9 de juny, segons van
anunciar ahir en una roda de premsa conjunta davant de la seu del departament de Treball. La
novetat és que les vagues del 17 de maig i del 2 de juny seran parcials, de 08.00 a 10.00 hores.

Després d’aquesta aturada de dos hores, els docents tornaran a reprendre l’activitat a les aules.
En canvi, les vagues del 25 de maig i del 9 de juny seran de tota la jornada escolar. Han
descartat, de moment, els set sindicats convocants (Ustec, CCOO, Intersindical, Aspepc, UGT,
CGT i Usoc) la proposta d’Aspepc de convocar una vaga indefinida a partir del 13 de juny.

Tanmateix, la mantenen sobre la taula en funció de la resposta del professorat a aquestes quatre
jornades de vaga. “Si el professorat respon i surt al carrer, no descartem accions més
contundents”, va assenyalar Lorena Martínez, representant d’UGT. Arribats a aquest punt i
entenent les raons dels ensenyants després de dos anys molt durs per a ells i assumint també
que la conselleria persegueix amb els canvis que vol aplicar millorar el calendari i els continguts
dels plans educatius, ha arribat el moment de demanar a les dos parts que facin el favor de
reiniciar les converses perquè l’escola és un element essencial del país que no pot estar sotmès
a conflictes constants.

És necessari que el departament i els sindicats facin taula rasa del que ha succeït en les últimes
setmanes i intentin arribar a acords que siguin acceptables per a tothom. Els sindicats han posat
ara el focus en la reivindicació de reduir ja el curs vinent en una hora la jornada lectiva de tots
els docents de Primària i Secundària, per tornar a la que tenien abans de les retallades, mentre
que Educació oferia fer-ho només a les escoles argumentant que no hi ha disponibilitat
pressupostària per fer-ho també als instituts. La diferència no és tanta, però els sindicats
al·leguen que fa molts anys que esperen la reversió de les retallades i aquesta no acaba de
concretar-se.

És qüestió de posar els números sobre la taula i abordar quines mesures són viables i quines
contrapartides poden oferir-se per a les que no ho siguin. Durant els últims mesos, s’ha transmès
la sensació que primer la conselleria i ara els representants sindicals han donat prioritat a
aconseguir tots els seus objectius abans que negociar-los amb l’altra part i veure on poden
convergir, cosa que ha provocat una espiral d’enfrontaments que no fa una altra cosa que
perjudicar l’educació pública, que és bàsica per garantir la formació de tots els nens i
adolescents, així com la llengua i cultura catalanes, que tots diuen defensar.

https://www.segre.com/noticies/opinio/editorial/2022/05/06/per_una_sortida_negociada_conflicte_educatiu_170109_1118.html
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La sobreoferta educativa sobre-
venida por la bajada sostenida 
de la natalidad en Catalunya en 
la última década, y por la deci-
sión de Educació de bajar las 
ratios de alumnos por clase de 25 
a 20 desde el próximo curso,   
puede provocar que el 11% de 
plazas de P-3 queden vacantes 
cuando acabe el proceso de pre-
inscripción (6.117 en números 
absolutos) en municipios de 
más de 10.000 habitantes. Y que 
suceda sobre todo en centros pú-
blicos. En estas localidades, la 
escuela pública pierde un 11% de 
las plazas respecto al curso pasa-
do en la presente preinscripción 
y un 8% la concertada.  

En el caso concreto de la ciu-
dad de Barcelona, se ha redu-
cido más la oferta de P-3 en la 
concertada que en la pública, 
un 14% menos en la concertada 
y un 10% menos en la pública, 
debido a la gran cantidad de pla-
zas privadas existentes históri-
camente en la capital catalana y 
a la política de reconversión de 
algunos centros de titularidad 
concertada a pública. A nivel ca-
talán, la presencia de vacantes 

de P-3 en la concertada (del 21% 
en el curso actual 2021-22) y en 
los centros públicos de alta 
complejidad (el 17% del total), 
puede provocar una mayor «se-
gregación escolar», alertó ayer 
la Fundació Bofill, que presen-
tó el informe La sobreoferta edu-
cativa a Catalunya 2022.  

En la anterior preinscripción, 
dos de cada 10 plazas de P-3 
quedaron sin asignar. En el cur-
so actual 2021-22 el porcentaje 
de plazas de P-3 vacantes fue del 

18%, del 16% en el curso 2020-21 
y del 14% en los cursos 2019-20 
y 2018-2019, a partir de los datos 
sobre oferta educativa recogi-
dos en 123 municipios de más 
de 10.000 habitantes.  

Según las previsiones demo-
gráficas del Institut d’Estadísti-
ca de Catalunya (Idescat), en 
2032, Catalunya habrá perdido 
casi 23.000 alumnos de P-3 res-
pecto a 2012. La bajada de la ci-
fra de estudiantes por clase, a 
priori positiva, y que influye «en 
la mejora de la calidad educati-
va», puede tener «efectos perver-
sos y negativos en la distribución 
del alumnado y en la cohesión 
social de los barrios», explicó Is-
mael Palacín, director de la fun-
dación. El motivo es que los co-
legios públicos de alta comple-

jidad son los que acumulan más 
vacantes  y los que reciben «a los 
nuevos alumnos inmigrantes o 
expulsados por motivos econó-
micos de sus localidades». En 
cambio, las familias de barrios 
con más posibilidades econó-
micas suelen escolarizar a sus 
hijos en centros concertados o 
de otras zonas más pudientes.  

Los datos de preinscripción 
del curso 2021-22 arrojan que 
el 93% de las familias con más 
recursos económicos consiguie-
ron escolarizar a sus hijos en la 
primera opción escogida. Por 
ello, «no tuvieron incentivos pa-
ra acercarse a conocer otros pro-
yectos educativos de sus barrios 
y para valorar otros centros con 
más diversidad», afirma el estu-
dio de la fundación.   

«EFECTO EVITACIÓN» 

Esto concentra a los alumnos 
más vulnerables en los colegios 
más próximos, y generalmen-
te públicos, agravando la «segre-
gación escolar» y generando 
una «falta de correspondencia 
entre la composición social del 
barrio con la de sus escuelas».  

La menor ratio, ya aplicada en 
la presente preinscripción esco-
lar, supone para la entidad «un 
parche» que no elimina el pro-
blema. Como solución al mis-
mo, Palacín apuntó a «un cierre 
selectivo de grupos» en ciertos 
centros. También propuso que 
Educació «fije un límite mínimo 
y máximo de alumnos por gru-
po y unos criterios de cierre de 
líneas  en favor de una escola-
rización de proximidad y un for-
talecimiento de la red pública».   
RATIOS DESIGUALES EN LA  

PÚBLICA Y EN LA CONCERTADA 
Maria Segurola, responsable de 
proyectos de la fundación,  in-
dicó que se está dando «una dis-
tribución desigual de ratios en-
tre centros públicos y concerta-
dos», que ha hecho crecer la 
proporción de concertada en 50 
municipios y que solo el 40% 
haya bajado la ratio como los 
centros públicos. Muchas con-
certadas han mantenido la ratio 
de 25 o la han bajado, pero sin 
llegar a 20, explica el informe. �

BARCELONA

El presidente de la Generalitat, 
Pere Aragonès, prevé firmar el 
decreto de convocatoria de la 
consulta sobre los Juegos Olím-
picos de Invierno el 27 de mayo. 
Lo anunció ayer la consellera de 
Presidència, Laura Vilagrà, que 
sentenció que «damos el pisto-
letazo de salida a esta consul-
ta, a este proceso de campaña». 

En una comparecencia en la 
Comisión de Asuntos Institu-
cionales (CAI) del Parlament, 
Vilagrà recordó que el Govern se 

limitará a informar sobre el pro-
yecto durante la campaña, y 
que los partidos y entidades se-
rán quienes hagan campaña a 
favor del ‘sí’ o del ‘no’ de la can-
didatura olímpica. «Que que-
de claro que la tarea del Govern 
es impulsar este proceso de 
campaña y de información», re-
marcó Vilagrà sobre la doble 
consulta, que se celebrará el 24 
de julio simultáneamente en 
la veguería de Alt Pirineu i Aran 
–sobre si quieren o no la can-

didatura–, y en las comarcas de 
Berguedà, Ripollès, y Solsonès, 
sobre si quieren implicarse.  
LAMBÁN: «NO HABRÁ JUEGOS» 

SI NO HAY EQUILIBRIO 

El presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, advir-
tió ayer de que «no habrá Jue-
gos» si la candidatura no es 
equilibrada y dejó claro que Ara-
gón «no aceptará en modo algu-
no» las «imposiciones» de la Ge-
neralitat. Lambán –que compa-
reció a petición del PP en la 
sesión plenaria de las Cortes au-
tonómicas– añadió que transi-
gir con las «imposiciones» de 
la Generalitat sería «hacer un 
flaco favor» al Estado: «Ni lo va 
a hacer Aragón ni se lo puede 
permitir España». 

Lambán pidió ante el pleno de 
las Cortes que se mantenga la 
confianza «hasta el último mo-
mento» en que la candidatura 
puede «ser realidad» y animó 
a «tratar de ganar la batalla» pa-
ra que «no se pueda imputar a 
los aragoneses el fracaso». Rei-
teró que su propósito es «ser el 
último» en levantarse de la me-
sa de negociación. 
EL COE FIJA EL 20 DE MAYO COMO  

FECHA LÍMITE PARA EL ACUERDO 

El presidente del Comité Olím-

pico Español (COE), Alejandro 
Blanco, marcó el 20 de mayo co-
mo plazo «límite» para alcanzar 
un acuerdo para una candida-
tura conjunta a los Juegos de In-
vierno 2030, que está «conven-
cido» que podrá cerrarse, y 
avanzó que ve «impensable» 
que la marca Barcelona no apa-
rezca en el nombre de ese pro-
yecto olímpico. 

En alusión a las conversacio-
nes para cerrar un acuerdo pa-
ra una candidatura conjunta 
entre Cataluña y Aragón a los 
Juegos de Invierno de 2030, 
Blanco se mostró «convenci-
do» de que «al final se llegará 
a un punto de encuentro, por-
que no puede ser de otra mane-
ra», zanjó. � I. SERRANO

El 11% de las  plazas de P-3 
quedarán  vacías cuando 
acabe la preinscripción
LA SOBREOFERTA de 
plazas favorece la 
«segregación» de 
alumnos en centros 
públicos y complejos 

UN INFORME de la 
Fundació Bofill 
indica que la bajada 
de ratio a 20 alumnos 
«no es suficiente»

�7 
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Puedes consultar toda la información 

sobre los Juegos Olímpicos de 

Invierno en la web 20minutos.es.

Por Joan Ferran 
 

S
e lleva vestir 
indumentaria 
vintage y comprar 
ropa en los 

mercadillos de segunda 
mano. Cuentan los 
entusiastas de esta moda 
que la elección de 
materiales, muebles y 
prendas retro es una 
faceta más de la lucha 
contra el cambio 
climático. Dar una 
segunda oportunidad a 
determinadas prendas u 
objetos evita el uso 
abusivo de materias 
primas y reduce la huella 
del carbono. Cierto, pero 
no todo es de color de 
rosa en otros sectores. La 
pandemia, la guerra, la 
inflación y la falta de 
componentes ha 
golpeado al mercado 
automovilístico. El 
pasado abril las ventas 
cayeron un 12,1% respecto 
a 2021. Las necesidades 
de movilidad y trabajo de 
muchos ciudadanos ha 
disparado la compraven-
ta de coches viejos. Y es 
precisamente en  las 
ventas de segunda mano 
donde las ventajas 
ambientales de recuperar 
lo usado chirrían. ¿Por 
qué? Los vehículos viejos 
son más ruidosos y 
contaminantes y el 
potencial comprador de 
nuevos modelos no 
encuentra ofertas 
asequibles. Ahí tenemos 
un problema social que 
los poderes públicos 
deberán administrar con 
sabiduría, sin rigidez. No 
todo aquel que quiere 
renovar su coche o 
furgoneta puede hacerlo. 
A unos les aprieta la 
economía, a otros la 
ausencia de la máquina 
deseada a buen precio.  
Se lleva de nuevo la 
recuperación y el 
trueque. Somos más 
verdes que antes. Usamos 
webs de intercambio de 
bienes. Perfecto. Pero, por 
favor, no dejemos a 
ningún transportista 
tirado en la cuneta. � 

ANÁLISIS 

¿Segunda 
mano?

g 
HISTORIAS CON FOTO 

4 jornadas de huelga 
Los sindicatos de profesores  han 
convocado cuatro nuevas jorna-
das de huelga contra Educació 
en Primaria y Secundaria el 17 
y 25 de mayo y el 2 y 9 de junio. 
Los paros del 17 de mayo y del 2 
de junio serán de 8 a 10 horas, y 
los del 25 de mayo y el 9 de ju-
nio serán de toda la jornada. Los 
siete sindicatos convocantes 
descartan por ahora la idea de 
paro indefinido de Aspepc a par-
tir del 13 de junio. FOTO: ACN

El Govern da el pistoletazo 
de salida a la consulta sobre 
los Juegos de Invierno
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La sobreoferta a la concertada incrementarà
la segregació escolar | NacióDigital
La

sobreoferta de places a P3

i la negativa de la majoria de

centres concertats a reduir la ràtio

tant com els públics pot perjudicar la lluita contra la

segregació escolar

. Ho ha alertat aquest dijous la

Fundació Bofill

, que ha presentat l'informe "La protecció dels centres educatius segregats a Catalunya 2021" i
ha reclamat mesures per evitar aquest fenomen, agreujat per un

descens de la natalitat

que provoca que moltes places quedin vacants i, per tant, que determinades famílies puguin
optar a

esquivar els centres de major complexitat

.

L'entitat valora positivament la iniciativa del Govern de reducció de ràtios a

20 alumnes per aula

per al curs vinent, ja que això redueix la sobreoferta, però avisa que aquesta encara és
excessiva, fent que molts infants es desplacin voluntàriament fora de la zona de residència i, per
tant, que els centres

no representin la composició de l'entorn

. En tot cas, aquesta limitació d'alumnes ha estat aplicada pràcticament per tots els centres
públics, però no pels concertats, amb els quals s'hi ha hagut de negociar un a un, amb resultats
dispars.

D'aquesta manera, malgrat l'obertura de nous grups al sector públic,

les escoles públiques han perdut volum

d'oferta respecte la privada concertada a molts llocs. L'informe analitza la preinscripció a P3 als
municipis de més de 10.000 habitants i, en 68 dels 92 amb centres de les dues línies, n'ha hagut

https://www.naciodigital.cat/noticia/233951/segregacio-escolar-empitjorar-negativa-reduir-ratios-concertada


algun de concertat que no ha reduït ràtios tant com la resta. Pràcticament tres de cada quatre de
concertats han limitat l'oferta de places, però sovint menys que els públics, motiu pel qual

la concertada ha guanyat pes a 44 municipis

.  

Aquest canvi de proporcions en favor de la privada té lloc sobretot

fora de Barcelona

, mentre que a la capital catalana històricament el pes de la concertada era més alt i ara, amb la

reconversió de centres en públics

i amb la reducció de ràtios això s'està revertint. Als municipis de més de 10.000 habitants més
enllà d'aquesta ciutat, però, els centres públics han reduït un 11% el nombre de places per al
curs vinent, mentre que els concertats només ho han fet en un 8%.

I per què la sobreoferta pot ser problemàtica? La Fundació Bofill apunta que aquesta "multiplica
les possibilitats de tria de determinades famílies, principalment aquelles amb més estratègies i
mitjans per evitar centres del barri amb més complexitat", les quals disposen de més
alternatives. Aixó provocaria un

"efecte fugida" de famílies de major renda

que "deixa, per altra banda, vacants a les escoles de l'entorn i una concentració d'alumnat més
vulnerable que tria freqüentment centres de proximitat".

Aquest fet agreuja la segregació escolar, ja que, fins i tot en els casos de barris amb pocs
recursos, aquells que en tenen més opten per portar els infants fora. Igualment, aquest excés de
places en la preinscripció pot generar "tensions entre els centres escolars, que poden activar

estratègies competitives per atreure les famílies

i no perdre grups i professorat".  

I la segregació existent a principi de curs encara es pot agreujar amb els mesos, ja que l'alumnat
que demana plaça durant l'any acostuma a ser més vulnerable, ja que pot arribar de

migracions o d'expulsions per raons econòmiques

del municipi d'origen, i es troba amb les vacants sobretot en centres de molta complexitat que
han deixat les famílies de major renda. La concentració d'infants en situació social desafavorida,
per tant, encara s'incrementa més.

De fet, l'informe conclou que els centres que més ajusten l'oferta de places a la demanda real
són els públics de menor complexitat, mentre que

en sobren més en aquells públics de major complexitat i els concertats

. Hi ha major risc, per tant, que les famílies es quedin sense plaça en la preinscripció als centres
públics de menor complexitat. I això, segons la Fundació Bofill, podria comportar que aquelles



famílies que s'ho puguin permetre escullin com a alternativa els centres concerts, per evitar els
de major complexitat.

Creixen les places buides a la concertada

Des de fa diversos cursos s'ha accentuat aquesta major presència de places vacants sobretot a
l'escola concertada però també a la pública de màxima complexitat, en concret i respectivament,
el 21% i el 17% de les places ofertes el curs present. En el segon cas, però, aquestes es van
omplint d'alumnes de famílies vulnerables per l'efecte esmentat pel qual, a causa de la
disponibilitat d'espai i la

manca d'aplicació de criteris de distribució

, augmenta encara més la segregació escolar durant el curs.  

En alguns casos, la recerca de centres fora del nucli propi comporta la

mobilitat a altres municipis

. És el cas del 13% d'alumnes del segon cicle d'educació infantil, que cada dia es desplaça a
una escola d'una altra localitat. A més, en el 63% dels casos és cap a una escola concertada,
per evitar precisament centres de molta complexitat del propi entorn.

Els

municipis amb més volum d'alumnat no resident

són Montgat, Llinars del Vallès, Esplugues de Llobregat, Pallejà, Premià de Dalts, Sant Quirze
del Vallès, la Garriga i Sant Sadurní d’Anoia. En canvi, aquells dels quals

marxen més infants

a estudiar fora són Corbera de Llobregat, Canovelles, Sant Adrià de Besòs, Santa Margarida de
Montbui, Barberà del Vallès, Lliçà d'Amunt, Sant Joan Despí i Cubelles.

Sant Just Desvern

i la

Roca del Vallès

, curiosament, capten molts alumnes i, a la vegada, en marxen també molts de residents a
municipis propers.  

Malgrat aquesta sobreoferta evident de places, l'informe apunta que tan sols

vuit municipis han programat voluntàriament una ràtio global inferior

a 20 alumnes per grup: Calonge i Sant Antoni, l'Escala, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Sadurní
d'Anoia, Santa Coloma de Farners, Santa Margarida de Montbui i Torelló. Per contra, n'hi ha

tres que han ofert fins i tot ràtios superiors



: Vic, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès. Igualment, només Barcelona, Vila-seca i
una zona de Sabadell han aplicat la possibilitat de fixar ràtios diferenciades per zones o centres
per evitar la sobreoferta o per garantir la distribució equilibrada d'alumnes.

La nova ràtio orientativa del Departament d'Educació ha eliminat la diferència que hi havia
abans entre les 25 places a la majoria de grups i els 22 per als de màxima complexitat. Només
tres municipis de més de 10.000 habitants, però, han mantingut aquestes

ràtios diferents per als centres de major complexitat

, per evitar que aquests rebin més alumnes de nuclis desfavorits durant el curs.

Dues places mínim per a alumnes amb necessitats

Així mateix, es manté la reserva mínima de dues places per grup per a alumnes amb necessitats
educatives, una proporció que la Fundació Bofill considera "insuficient per donar resposta al

33,4% d'alumnat amb risc de pobresa actual

". Fins i tot així, a més, la proporció de places és ara major als centres públics, ja que, com que
la majoria de concertats no han reduït tant la ràtio, el fet de tenir-ne dues per a infants amb
necessitats educatives en un grup més gran fa que, en termes relatius, la quantitat sigui menor.

Sigui com sigui, l'entitat creu que la reducció de ràtios "és un primer pas positiu que ha permès
reduir l'oferta en un 11% les places respecte del curs passat i millorarà la qualitat educativa". Ara
bé, l'evolució demogràfica "fa que aquesta mesura no sigui suficient i caldrà combinar-la amb un

tancament selectiu de grups

". Entre 2012 i 2032,

Catalunya perdrà uns 23.000 alumnes de P3

, segons l'Idescat, un fet que caldrà analitzar com impacta en la programació de l'oferta i en com
un excés de places pot fer augmentar la segregació.  

Entre altres propostes, la Fundació Bofill insta el Departament d'Educació a aprovar un nou
decret que obligui a fer una

programació conjunta de l'oferta educativa

tant als centres públics com concertats, per evitar que els segons puguin mantenir l'oferta de
places mentre els primers la redueixen. Cal fixar, insisteix, un límit mínim i màxim d'alumnes per
grup i uns criteris de tancament de línies, els quals "han de vetllar per l'

escolarització de proximitat

, la bona gestió de l'aula, un aprofitament eficient dels recursos i un

enfortiment de la xarxa pública

". La programació asimètrica de l'oferta entre zones i la planificació a nivell supramunicipal són



altres eines que reclama potenciar.
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La Bofill alerta que l’excés de grups
escolars pot crear segregació | R.M.B. |
Barcelona | Educació | El Punt Avui
La baixada de la natalitat té un efecte positiu en la baixada de les ràtios però pot suposar un risc,
ja que l’excés de places pot acabar motivant segregació escolar. Així ho adverteix la Fundació
Jaume Bofill, que alerta que si no es fa una planificació correcta i equilibrada de les places pot
passar que l’excés de vacants i la competència entre centres per atreure alumnes motivi que les
famílies amb més recursos puguin triar a quina escola duen els fills, dins o fora del seu barri. Els
més pobres, en canvi, es concentraran a l’escola més propera. “L’òptim és escolaritzar-se de
forma equilibrada a les escoles del barri”, va assenyalar el director de la fundació, Ismael
Palacín. Aquest és l’objectiu del nou decret d’admissions, que, segons l’analista de la fundació
Maria Segurola, posa fre a la segregació, “però hem d’anar més enllà”, assenyala. És cabdal,
doncs, una bona planificació de l’oferta. La reducció de places en cas de sobreoferta no pot
recaure en la pública –va alertar Palacín– i que la concertada segueixi mantenint els grups,
perquè això “pot dur a reduir el pes de la xarxa pública en favor de la concertada”, assenyala el
director de la fundació.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2135621-la-bofill-alerta-que-l-exces-de-grups-escolars-pot-crear-segregacio.html
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La segregación se enquista en las escuelas
catalanas
Catalunya es la segunda comunidad autónoma con más segregación escolar, sólo por detrás de
Madrid. Y, a su vez, se encuentra casi un 6% de la media europea, según datos de la Fundació
Bofill. Esta problemática es clásica ya en Catalunya y, lejos de mejorar, la situación puede
empeorar durante los próximos cursos debido a la bajada constante de la natalidad. Hace 10
años que cae el número de criaturas nacidas, así como la cifra de familias migradas. Esta
tendencia puede llevar a que en 2032 haya 23.000 alumnos menos en las aulas de P3.

"

¿La meritocracia son los padres? Cómo el sistema educativo falla a las clases bajas frente a las
altas

"

Saber más

La bajada de la natalidad está íntimamente relacionada con la segregación, según expone el
último informe de la Fundació Bofill, que alerta que si no se recortan todavía más las ratios y se
adaptan a la oferta, habrá muchísimas plazas vacantes, sobre todo en los centros concertados y
en los de máxima complejidad. Esta afirmación se basa en un análisis de lo que ha estado
ocurriendo durante los últimos años: y es que, en la pasada preinscripción, los centros
concertados acumularon un 20% de plazas vacantes y los más vulnerables un 17%, mientras
que en el resto de escuela pública sólo llegaban al 10%.

“Las plazas vacías provocan que haya competencia entre centros que saben que no llenarán.
Esto supone que las familias puedan escoger y no tengan incentivos para quedarse en las
escuelas de su barrio o municipio, sobre todo siendo que en las concertadas también sobran
plazas y saben que entrarán sin problema”, explica Marta Segurola, autora del informe. De
hecho, el 63% de criaturas que no están escolarizadas en su municipio acaban acudiendo a la
escuela concertada. Así, según la investigadora, las familias más adineradas tienen tiempo y
recursos para escolarizar a sus hijos lejos de sus casas y “cuando un barrio se vacía de familias
capitalizadas, se concentra el alumnado más vulnerable en centros de máxima complejidad”,
añade.

Esto supone que queden muchas plazas libres en estas escuelas más vulnerables, lo que las
hace más propensas a recibir la llamada matrícula viva: es decir, aquel alumnado que se
incorpora durante el curso y que normalmente responde a un perfil de familia migrante y con
pocos recursos económicos. “Se trata de un ciclo de complejificación eterno”, se lamenta Ismael
Palacín, director de la Fundació Bofill.

La concertada se resiste a bajar ratios

Para reducir este problema, la Generalitat aprobó en febrero una reducción de las ratios que
establecía 20 plazas para las escuelas públicas. Pero las concertadas no se han acogido tanto a
esta medida. De hecho, según datos del informe, sólo el 40% de los centros concertados ha

https://www.eldiario.es/catalunya/segregacion-escuelas-catalanas-educacion-ratios-concertada_1_8967500.html
https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/m/o/2/58s-informe_segregacio_290620.pdf
/catalunya/meritocracia-son-padres-sistema-educativo-falla-clases-bajas-frente-altas_1_8534992.html
https://www.eldiario.es/catalunya/catalunya-reduce-ratios-mayoria-aulas-infantil-publicas-tendran-20-alumnos_1_8778992.html


reducido la ratio tanto como los públicos. Esto ha supuesto que las plazas públicas se hayan
reducido en un 11% en esta pre matrícula, mientras que las concertadas sólo lo han hecho en un
8%. Así, a pesar de la medida de la Generalitat, la Fundació Bofill estima que el curso que viene
todavía quedará un 11% plazas vacantes.

“La reducción de plazas en la concertada ha sido fruto de negociaciones individuales, más o
menos exitosas. Pero una medida tan importante no puede depender de la buena voluntad”, ha
asegurado Palacín, que demanda que la Generalitat exija la reducción de ratios también a las
concertadas. Según el director de la Fundació Bofill, estamos ante un momento clave en la
lucha contra la segregación: “si conseguimos aplicar la bajada de ratios a las escuelas
concertadas, la disminución de la natalidad puede ser una gran oportunidad, sobre todo si
mantenemos el presupuesto educativo, lo que significará dedicar cada vez más recursos por
alumno”, dice.  
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Catalunya intensifica el desplegament del
decret d’admissions per combatre la
segregació escolar

Educació nega que la sobreoferta educativa provocada
pel descens de la natalitat hagi d’augmentar la
segregació

«El que interessa és que millori la qualitat educativa i hi
hagi atenció més personalitzada», remarca la
conselleria

Catalunya va aprovar el febrer del 2021 el decret d’admissions, un instrument per organitzar la
preinscripció, distribuir places de manera equilibrada i evitar la segregació escolar. El decret va
entrar en vigor tot just un mes abans de l’inici de la preinscripció per al curs 21-22, amb la qual
cosa el marge de temps per aplicar-lo va ser limitat. Aquest any, en la preinscripció per al curs
22-23, el decret es desplegarà amb «intensitat i contundència», segons ha remarcat Raquel
Garcia, directora general d’Atenció a les Famílies i la Comunitat Educativa del Departament
d’Educació.

Educació esgrimeix el decret d’admissions com a arma bàsica per combatre la problemàtica
de la segregació i rebutja que la sobreoferta educativa provocada pel descens de la natalitat
hagi d’agreujar el problema com sosté un informe de la Fundació Bofill presentat aquest dijous.
En aquest sentit, Garcia apunta que en aquesta preinscripció ja s’ha fet una oferta de places
més baixa que en anys anteriors i que cada curs s’anirà ajustant en funció de les necessitats. El
decret ajudarà, reitera, a corregir la segregació.

La directora general confirma que la conselleria té present el descens de la natalitat, però posa
èmfasi que el que més interessa és que «hi hagi un augment de la qualitat educativa i més
atenció personalitzada a l’alumnat». «Comencem aquest curs amb la reducció de ràtios a P-3 i
l’anirem estenent», afegeix.

Reserva coordinada

Un de les mesures apuntades a l’informe de la Fundació Bofill per evitar que la sobreoferta
agreugi la segregació és la necessitat de coordinar l’oferta entre l’escola pública i la
concertada. I aquesta és una de les novetats que aquest any ha introduït el decret
d’admissions. «Per primera vegada hi ha hagut una reserva més ajustada i coordinada entre la
pública i la concertada», emfatitza Garcia. «Ja hi ha hagut un descens de l’oferta inicial al 70%
de les escoles concertades i al 99% de les escoles públiques», assenyala per afegir que quan
es cobreixin les places, les ordinàries i les d’alumnes amb necessitats especials, es farà un nou
reajustament. «Això contribuirà a anar reduint la segregació», insisteix.

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20220505/catalunya-desplegament-decret-admissions-segregacio-escolar-curs-22-23-13614718
https://www.elperiodico.com/es/educacion/20210216/uno-de-cada-cuatro-alumnos-catalanes-es-pobre-11524294
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220224/novedades-curso-escolar-2022-23-cataluna-ratios-13285840
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220505/sobreoferta-educativa-segregacion-escolar-natalidad-cataluna-13608316
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220504/descenso-natalidad-efecto-ratios-escuelas-educacion-13602192


Notícies relacionades

El decret posa èmfasi en l’alumnat més vulnerable i en aquesta preinscripció es distingeix entre
dos tipus d’alumnes amb necessitats especials: els que tenen necessitats educatives derivades
de problemes físics o de trastorns d’aprenentatge (són els NEE-A) i els alumnes
socioeconòmicament vulnerables (NEE-B). En aquest últim grup s’ha fet especial incidència.
Anteriorment només es reservaven dues places per grup per a alumnat amb necessitats
especials i hi havia poca detecció fins al moment de la matrícula. Ara, explica la responsable del
procés de preinscripció, en aplicació del decret, hi haurà una reserva de places ajustada a les
necessitats reals de l’entorn i s’han posat mitjans per augmentar la detecció d’aquest alumnat
ja des de la preinscripció.

Una altra novetat és que la reserva de places es mantindrà, no fins al dia anterior a la
publicació de la llista d’admesos, sinó fins a l’inici de curs. «En els mesos d’estiu hi ha
incorporacions d’alumnes i mantenint les reserves fins al setembre podrem detectar
vulnerabilitats i redistribuir més equitativament l’alumnat», afirma Garcia, que admet que abans,
al caure la reserva al juny, podia passar que bona part de la matrícula viva es dirigia cap a
centres de més complexitat, que és on hi ha més vacants. «Les distribucions d’alumnes
aconseguiran criteris de lluita contra la segregació», garanteix.
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aula), mesures contemplades en 
l’actual llei d’educació (Lomloe). 

Perquè efectivament el descens 
demogràfic suposi beneficis s’han 
de prendre les decisions adequa-
des. «El descens de ràtios no pot 
ser per continuar fent el mateix de 
sempre. El model 1x1 (una aula, un 
professor, una hora, una matèria) 
és antic i rígid i no facilita una 
docència col·laborativa», assen-
yala Martínez-Celorrio, assessor 
del Ministeri d’Educació fins al 
novembre passat i ara assessor de 
política educativa de la Diputació 
de Barcelona. 

«Urgent» reduir sobreràtios 

Martínez-Celorrio adverteix que 
«s’ha d’anar amb compte» sobre 
com s’apliquen aquestes mesures 
per assegurar que suposen un be-
nefici per a l’alumnat. Així aquest 
expert rebutja que aquesta baixa-
da de ràtios es faci de manera ge-
neralitzada i advoca per planificar 
bé l’oferta, amb un equilibri entre 
l’escola pública i la concertada. 
«Abaixar ràtios de forma genera-
litzada no té impacte en el siste-
ma educatiu i és una mesura molt 
cara». Calcula que costaria entre 
4.000 i 6.000 milions d’euros. 

És per això que defensa la ne-
cessitat de prioritzar. «És urgent 
reduir les sobreràtios que hi ha a 
determinats centres educatius, 
situats en entorns urbans i desfa-

vorits». En aquest sentit, remar-
ca que els governs autonòmics 
«saben quins centres estan satu-
rats». «S’hi ha d’actuar ja de ma-
nera quirúrgica. No ho podem fiar 
tot al descens natural de la nata-
litat. En entorns vulnerables és on 
es donen les ràtios més altes», 
adverteix. 

Li dona la raó Meritxell Ruiz, 
secretària general de la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya, pa-
tronal que agrupa les concertades 
religioses, que és més partidària 

de reduir les ràtios amb més in-
tensitat a les escoles on hi hagi 
més necessitat. Per la seva banda, 
Blancher, més que reduir ràtios, 
aposta per incorporar més pro-
fessors a les aules per atendre mi-
llor els alumnes.  

La caiguda de la natalitat és 
més pronunciada a les comuni-
tats del nord d’Espanya. A Cata-
lunya, la mitjana se situa en un 
18%, poc més d’un punt per sota la 
mitjana espanyola. Malgrat això, el 
Govern s’ha volgut avançar, a més 
de donar sortida a reivindicacions 

de professors i famílies, i el curs 
2022-2023 inicia la reducció de 
ràtios a Infantil 3 (l’antic P-3), 
que de 25 alumnes per aula pas-
sarà a tenir-ne un màxim de 20 a 
les escoles públiques. No totes 
les concertades s’han sumat per 
igual. És aquesta una assignatu-
ra pendent que haurà de corregir 
el decret d’admissions, aprovat 
el 2021 i que aquest any ja s’ha 
desplegat i que per primera ve-
gada ha coordinat l’oferta de pú-
blica i concertada. Un altre ins-
trument serà el decret de con-
certs que Educació negocia amb 
aquestes escoles. 

Aposta per la qualitat 

Catalunya també ha fet un primer 
pas en la universalització de 
l’etapa 0-3 començant per Infan-
til 2 (o P-2), que l’escolarització 
serà gratuïta per a les famílies a 
partir del curs 2022-2023 vinent. 
Queden exclosos d’aquesta gra-
tuïtat els serveis de menjador i 
acollida i les extraescolars.  

Raquel Garcia, directora gene-
ral d’Atenció a les Famílies i la 
Comunitat Educativa del Depar-
tament d’Educació, confirma que 
la conselleria té present el des-
cens de la natalitat però posa 
èmfasi que el que més interessa 
és que «hi hagi un augment de la 
qualitat educativa i més atenció 
personalitzada a l’alumnat». n

Qui també mira amb preocupa-
ció el descens de la natalitat són 
les escoles concertades. «L’es-
cola concertada està aterrida pel 
descens demogràfic i pel fet que 
l’escola pública que funciona 
atrau famílies joves que tenen 
menys poder adquisitiu que les 
famílies d’abans de la crisi», 
descriu Martínez-Celorrio, que 
augura que hi haurà «moltes 
escoles petites concertades que 
acabaran tancant».  

Segons el seu parer, «només 
creixerà la concertada que assu-
meixi la matrícula viva i l’equi-
libri amb l’alumnat vulnerable». 
En aquest sentit, distingeix en-
tre una concertada «inclusiva, 
que treballa per la diversitat», i 
una concertada «promercat».  

En aquesta diferenciació dis-
crepa Oriol Blancher, president 
de la patronal AEC. «Jo dono per 
fet que la voluntat d’atendre  
la diversitat la tenen totes les 
concertades. Tinc la percepció 
d’estar oferint un servei pú-
blic», afirma. Admet que la ubi-
cació geogràfica de l’escola 
«condiciona». I cita el cas d’es-
coles públiques situades en ba-
rris de rendes altes (per exem-
ple a Sarrià, a Barcelona), on les 
quotes que paguen les famílies 
són molt altes. «La segregació 
no és escolar, és social», assen-
yala. «La majoria de concertades 
no són elitistes, són socials», 
afirma Meritxell Ruiz, de la pa-
tronal FECC. 

Tant Blancher com Ruiz ad-
verteixen que les concertades 
en risc de tancament seran les 

«més socials». «Les escoles a la 
corda fluixa són les que més es-
tan atenent la diversitat», re-
marca Blancher, que assegura 
que la concertada acull més 
alumnes amb necessitats so-
cioeconòmiques que la pública. 
Ruiz adverteix que el tancament 
de les concertades socials supo-
sarà l’«expulsió de les classes 
mitjanes i baixes de la concer-
tada. Això també és segrega-
ció», remarca. 

Situació d’infrafinançament 

Les patronals aprofiten per de-
nunciar l’«infrafinançament» 
que pateixen, que, afegit al des-
cens de la natalitat, agreuja  
el problema. «Amb el descens  
de ràtios, la concertada haurà 
d’assumir l’infrafinançament 
amb menys alumnes», exposa 
Blancher per descriure que 
«morirem de falta de recursos. 
Estem a nivells de subsistència». 
«Se’ns afegeix la caiguda de la 
natalitat amb l’infrafinança-
ment. Abans ho podíem soste-
nir. Ara hi ha menys nens i les 
famílies tenen menys capacitat 
econòmica», analitza Ruiz.  

Les patronals admeten que hi 
ha sobreoferta i que caldrà ac-
tuar per regular-la, però recla-
men que no tot el pes de l’ajust 
recaigui sobre la concertada. 
Demanen que es faci conjunta-
ment amb l’escola pública, amb 
l’objectiu de vetllar per la quali-
tat educativa.  

«Sobraran línies i grups. Qui 
no tingui nens haurà de tancar, 
ja sigui pública o concertada. 
Però hem d’elaborar una pro-
gramació conjunta per millorar 
el sistema amb criteris d’igual-
tat», argumenta Ruiz. n

M. B. 
Barcelona

La concertada no 
es vol carregar tot 
l’impacte de l’ajust
> «Les escoles que més patiran seran  
les més socials», avisen les patronals

Espanya és el segon 
país de la UE on  
més han baixat els 
naixements: 34,8% 
entre el 2008 i el 2020 

EVOLUCIÓ DE L'ALUMNAT DE CADA ETAPA
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La Selva Local

n L’Associació de Pares de Família 
de Sant Hilari Sacalm, que gestio-
na dos centres escolars concertats 
(la Llar Infantil Les Cent Fonts i el 
Col·legi Sant Josep), denuncia a 
través d’un comunicat que el De-
partament d’Educació no els per-
met passar el centre a la xarxa pú-

blica per «alguns punts de les ins-
tal·lacions» com el pati, que el de-
partament consideraria que és 
massa petit. L’Associació assegura 
que fa anys que demanen aquest 
canvi i que, fins ara, han rebut «fal-
ses expectatives» per part del De-
partament que, a més, hauria per-
mès el canvi a una escola amb con-
dicions similars de l’Hospitalet de 
Llobregat.  

 Les famílies consideren que, tot 
i ser un edifici de més de cinquan-
ta anys, s’hi han anat fent mante-
niments i millores per tal d’assegu-
rar el benestar de l’alumnat. En 

aquesta línia, remarquen que un 
dels avenços que s’hi van fer va ser 
l’ampliació del pati. «Estem 
d’acord que caldrien més ajustos 
per a arribar als estàndards actu-
als, però els avantatges de mante-
nir aquesta escola en un municipi 
de muntanya com Sant Hilari Sa-
calm justifiquen amb escreix les 
despeses econòmiques que s’hi 
haurien de destinar», van explicar 
els representants de l’Associació de 
Pares de Família de Sant Hilari Sa-
calm. I van afegir: «En un entorn 
rural com aquest, el dret dels nos-
tres infants a una educació de pro-

ximitat és cabdal, i l’arrelament de 
les persones al territori és vital per 
teixir una societat equilibrada». 

S’ha permès a l’Hospitalet 

La polèmica s’ha incrementat des-
prés de descobrir que el departa-
ment ha forçat un canvi en el de-
cret llei per integrar l’escola Acadè-
mia Cultura de l’Hospitalet de Llo-
bregat a la xarxa pública. «Estem 
contents que una escola concerta-
da petita de l’Hospitalet trobi una 
solució de continuïtat, però ens ha 
sorprès negativament el fet que es 
faci una modificació del decret llei 

a la carta. No entenem per què es 
fa l’esforç per una escola en con-
cret i no per a totes les escoles en 
una situació semblant», va denun-
ciar l’entitat. «Si la diferència de 
tractament és perquè l’entorn és 
diferent, sincerament no ens cre-
iem la teòrica voluntat del Depar-
tament de potenciar i millorar la 
qualitat de l’educació en entorns 
rurals». 

Pel que fa a les mancances dels 
equipaments del centre escolar de 
Sant Hilari, l’associació recull en el 
mateix comunicat que «si la dife-
rència de tractament és perquè el 
nostre centre té algunes mancan-
ces d’infraestructura, entre les 
quals el pati, no entenem per què 
una escola de proporcions sem-
blants amb un pati més petit pot 
tenir viabilitat i la nostra escola 
no».

Un centre escolar de St. Hilari denuncia que 
Educació no li permet adherir-se a la xarxa pública

DdG. SANT HILARI SACALM

u L’escola Acadèmia Cultura 
de l’Hospitalet de Llobregat, 
amb unes instal·lacions 
similars, podrà fer el canvi

n Una persona va resultar ahir fe-
rida crítica pel xoc frontal entre 
dos cotxes a la carretera N-II a l’al-
tura de Vidreres ahir al matí. El 
conductor d’un vehicle va quedar 
atrapat en un dels vehicles i va ha-
ver de ser auxiliat. 

Fins al lloc de l’accident es van 
desplaçar quatre patrulles dels 
Mossos d’Esquadra  i tres unitats 
del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM). L’accident va obligar 
a tallar la N-II poc aban de les 9 
del matí i el trànsit es va reobrir 
cap a dos quarts d’onze. 

D’altra banda, una persona va 

resultar ferida  greu després d’ha-
ver patit un accident de trànsit a 
la «carretera de la vergonya» a An-
glès. Els fets van tenir lloc cap a 
tres quarts de vuit del matí al qui-
lòmetre 112 de l’N-141e en direc-
ció Girona. Segons la informació 
facilitada pel Servei Català de 
Trànsit, en l’incident s’hi han vist 
involucrats dos turismes, que per 
motius que per ara es desconei-
xen, van xocar frontalment. Un 
dels ocupants va quedar atrapat 
dins el cotxe i els Bombers van 
haver de rescatar-lo. L’altre va 
quedar il·lès. 

Els Mossos van tallar la via en 

ambdós sentits durant més d’una 
hora, i durant aquesta estona es 
van fer desviaments cap a la C-63. 
La circulació es va restablir cap a 
un quart d’onze del matí. 

 Des de l’1 de gener fins al 30 
d’abril d’enguany, 55 persones 
van morir en 48 accidents mortals 
a la xarxa viària interurbana de 
Catalunya, dotze dels quals a les 
comarques gironines.  El 42% de 
les víctimes mortals d’aquest any 
s’han produït durant el mes 
d’abril, que esdevé el mes amb 
pitjor sinistralitat d’aquest 2022, 
amb 23 morts, 14 més que l’any 
passat i 6 més respecte el 2019.

u Un altre conductor va resultar ferit greu en quedar atrapat en un 
altre accident de trànsit a la carretera de la vergonya a Anglès

Un ferit crític a Vidreres 
en un xoc frontal a la N-II

ARIADNA SALA. GIRONA

L’accident de Vidreres va obligar a tallar la N-II i va provocar cues quilomètriques DAVID APARICIO

Comptador on es va detectar el frau elèctric AJUNTAMENT DE MAÇANET

n Marc Mallart, responsable de 
l’empresa Rec Madral, va presen-
tar ahir dues denúncies a la comis-
saria dels Mossos de Santa Coloma 
de Farners. En una d’elles, nega  
que la companyia sigui la respon-
sabe d’haver punxat el comptador 
de llum que alimenta la planta po-
tabilitzadora de l’aigua de Maçanet 
Residencial Parc.  El 28 d’abril, des-
prés que l’ajuntament de Maçanet 
acusés l’empresa de frau elèctric, 
aquesta va enviar un escrit a Diari 

de Girona en la que admetia que 
admetia haver punxat la llum de 
forma provisional per no perjudi-
car els usuaris del servei d’aigua.  
No obstant això, ahir, responsables 
de la companyia van desdir-se de 
la versió donada la setmana passa-
da, atribuint-la «al nerviosisme del 

moment».  
En les denuncies presentades 

ahir davant dels Mossos, Mallart 
assegura desconèixer els autors de 
la connexió elèctrica fraudulenta.  
Apunta, que el comptador afectat 
pel frau, la factura elèctrica anual 
és de 266 euros, una part irrisòria 
dels prop de 130.000 euros anuals 
que paguen a la companyia elèc-
trica. Per aquest motiu, entén que 
la denúncia de l’ajuntament con-
tra Rec Madral només té l’objectiu 
de desprestigiar públicament l’em-
presa. 

Planta vulnerable 

D’altra banda, Mallart va presentar 
una segona denuncia als Mossos 
en qual explica que el 3 de maig van 
forçar la porta de la planta potabi-
litzadora, causant uns danys valo-
rats en 700 euros. Assegura que no 
és el primer cop que passa i alerta 
de la vulnerabilitat d’una planta on 
hi ha «risc de manipulació o abo-
cament de qualsevol producte al 
conducte d’aigua que dona submi-
nistre a 1.700 habitatges.

Rec Madral nega ara 
haver punxat la llum 
a Residencial Parc

O.P. MAÇANET DE LA SELVA   

u Fa una setmana la 
companyia admetia haver 
«restablert provisionalment» 
la corrent pel seu compte
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Sindicatos y Consellería de Edu-
cación se sentaron ayer a negociar 
el calendario escolar, aunque tam-
bién salió a relucir la preocupación 
de los docentes por los currículos 
que faltan, el de ESO y el de Bachi-
llerato. En ese foro se trasladó la pre-
visión de que pasen por mesa sec-
torial a finales de mayo. Pero no so-
lo están pendientes de esos decre-
tos los docentes, sino también el Mi-
nisterio de Educación. Y no tanto 
por los contenidos que en estas nor-
mativas le toca definir a la parte au-
tonómica, sino a lo que establezcan 
las comunidades en materia de eva-
luación, promoción y titulación, pa-
ra asegurarse de que cumplen con 
la legislación vigente, la Lomloe, una 
ley orgánica, inciden desde el Eje-
cutivo central, aprobada por mayo-
ría absoluta en el Parlamento y “de 
obligado cumplimiento”. En caso 
contrario, desde el departamento di-
rigido por Pilar Alegría afirman que 
“actuarán”, lo que puede implicar 
recurrir las normativas desafectas. 

Porque en la actualidad, entre 
las variadas normas que regulan de 
forma transitoria el curso y otras 
que se atisban ya en los primeros 
borradores en las comunidades 

que tienen los deberes más avanza-
dos, hay diferencias entre autono-
mías y las formas que adoptan pa-
ra cumplir el mandato de la 
Lomloe de que la repetición debe 

ser “excepcional” y de que en la 
ESO queda a juicio del equipo do-
cente decidir si un alumno pasa de 
curso al margen de suspensos. 
Mientras la mayoría —caso de Ca-

narias, Comunidad Valenciana, Ba-
leares, Asturias, Navarra, La Rioja, 
Cantabria y Cataluña—, trasponen 
en resoluciones y órdenes publica-
das hasta ahora casi tal cual el ar-

ticulado de la Lomloe a su ámbito 
y unas pocas, como mucho, mati-
zan la necesidad de un acuerdo 
mayor entre docentes para dar luz 
verde a la promoción, otras, como 
Madrid, Galicia o Murcia, apuntan 
más requisitos para promocionar, lo 
que podría entrar en conflicto con 
el espíritu de la legislación estatal.  

En el caso de Galicia, la orden 
que regula esos procedimientos 
hasta que se implante el nuevo cu-
rrículo en los centros contempla 
exigir a los alumnos con más de dos 
suspensos en la ESO al menos un 
cinco de media en las materias en 
las que esté inscrito, mientras Ma-
drid, ya en la fase de borrador del 
decreto de ESO, menciona una ma-
yoría de dos tercios entre el profeso-
rado para tomar la decisión o que 
no coincidan entre las pendientes 
Matemáticas y Lengua. 

Fuentes del Ministerio de Educa-
ción consultadas ayer por este dia-
rio indican que están pendientes de 
que se presenten los currículos de 
la etapa. Advierten de que el Ejecu-
tivo central estará “vigilante” y que 
“actuará” en el momento de la ex-
posición pública de los currículos 
o cuando se aprueben si alguna co-
munidad “no se ajusta a lo marca-
do”, ya que deben “ajustarse a lo 
que fija la Lomloe”. 

SANTIAGO

C. VILLAR

Alumnos de un instituto.  // Iñaki Abella

Hay diferencias entre comunidades: Galicia exige un 5 de media y está entre las 
más exigentes  Madrid y Murcia también elevan los requisitos para promocionar

El Gobierno avisa de que vigilará que las reglas 
para pasar de curso cumplan con la Lomloe

Un fisioterapeuta acusado de 
agredir sexualmente a una pa-
ciente en una clínica de Carba-
llo en octubre de 2020 negó par-
te de los hechos y admitió solo 
que hubo tocamientos consenti-
dos. “Yo no tengo nada que ocul-
tar”, dijo el procesado durante el 
juicio celebrado ayer en la sec-
ción segunda de la Audiencia 
Provincial de A Coruña. También 
se le imputan dos delitos de abu-
so sexual. “Nunca manifestó sen-
tirse incómoda en las sesiones ni 
puso ninguna queja”, declaró el 
acusado durante la vista. Respec-
to a los tocamientos, el procesa-
do explicó que pensó que la pa-
ciente “quería eso”. Así, sostuvo 
que se detuvo cuando ella le di-
jo que parara. “Y ahí quedó abso-
lutamente todo”, aseguró el hom-
bre, quien puntualizó que “ella se 
fue con total normalidad”. 

La víctima, por su parte, decla-
ró respecto a los tocamientos 
que “al momento” le molestó. “No 
me gustó, pero cuando me expli-
có que lo había hecho sin mala 
intención yo le creí”. La mujer ha 
asegurado que el fisioterapeuta 
le dijo que “le contara sus cosas 
como si fuera su psiquiatra” y por 
este motivo ella “confiaba en él”. 
“¿Cómo un médico te va a hacer 
esas cosas?”, apostilló en varias 
ocasiones.

A CORUÑA

REDACCIÓN

Un fisioterapeuta de 
Carballo dice que 
hubo tocamientos 
consentidos con 
una paciente

Un joven de nacionalidad co-
lombiana que estaba siendo busca-
do por las distintas policías como 
supuesto autor de los homicidios 
de dos hombres homosexuales en 
Bilbao, con los que habría contac-
tado a través de una aplicación de 
contactos, y del que se investiga su 
implicación en otros dos casos si-
milares, fue detenido por la Ertzaint-
za tras presentarse en una comisa-
ría de Irún (Gipuzkoa). 

Según informó el Departamento 
vasco de Seguridad a Europa Press, 
el sospechoso se presentó volunta-
riamente ayer en dependencias de 
la Ertzaintza al ver su rostro en los 
medios de comunicación como el 
presunto homicida, y con la inten-
ción de “colaborar” en el caso.  Ha 
negado ser autor de los hechos que 
se le imputan. 

La Ertzaintza procedió a la de-
tención del varón para esclarecer lo 
sucedido y avanzar en la investiga-
ción de los homicidios. Se mantie-
ne el secreto de las actuaciones por 
orden del juez que instruye el caso. 

Cuatro homicidios 
Según informaron fuentes cono-

cedoras de las pesquisas, la inves-
tigación de estos supuestos cuatro 
homicidios la ha llevado a cabo la 
Ertzaintza y hace ya varias semanas 
la autoridad judicial emitió una or-

den de detención del presunto au-
tor de los hechos, de nacionalidad 
colombiana. 

Hasta el momento en los juzga-
dos de Bilbao se han abierto tan so-
lo dos procedimientos por sendos 

homicidios en la capital vizcaína, so-
bre los que se ha decretado secre-
to de las actuaciones. Al parecer, se 
investiga la implicación también del 
sospechoso en otras dos muertes de 
otros dos varones en Bilbao, con los 

que se habría comunicado a través 
de una aplicación de contactos. 

Los fallecidos utilizaban una red 
de contactos, en la que pudo cap-
tarles el supuesto homicida, que 
quedaba con las víctimas en sus 
domicilios y allí, mediante la admi-
nistración de alguna sustancia estu-
pefaciente, lograba sacarles las cla-
ves de sus tarjetas y otros datos ban-
carios, para después extraer dinero 
de sus cuentas en cajeros automá-
ticos y realizar transferencias a su 
nombre. 

Detonante 
El detonante para la apertura de 

la investigación fue el posible ho-
micidio de un vecino de Bilbao de 
43 años el 18 de octubre de 2021, al 
que después saquearon las cuentas 
bancarias. El sospechoso de estos 
crímenes fue denunciado por un 
hombre, vecino de Bilbao, que lo-
gró sobrevivir a su ataque. 

Al huir del lugar tras este último 
ataque, en un domicilio del Casco 
Viejo de Bilbao, el presunto autor de 
los crímenes se dejó una mochila 
con objetos personales y un envase 
con una sustancia estupefaciente, 
lo que facilitó su identificación. 

Las investigaciones se desarro-
llan también en la Comunidad Va-
lenciana y en Madrid, donde no 
se descarta que el sospechoso ha-
ya participado en otros hechos 
delictivos. 

Fachada de la vivienda de una de las víctimas, en Bilbao.  // Miguel Toña

OLGA PEREDA

El sospechoso habría contactado con las víctimas mediante una red de contactos entre 
homosexuales  Quedaba en sus domicilios, los drogaba y les desvalijaba las cuentas

Detenido el joven buscado por el homicidio 
de varios homosexuales en el País Vasco



Mitjà: elperiodicodearagon.com

Publicat: 06/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 1.060.762
Lectores

Valor: 1.315€

URL: https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/05/06/o...

Los observadores son "figuras clave" para
denunciar el acoso escolar
Los padres tienen que estar atentos a cualquier modificación de los hábitos habituales de los
chicos y detectar «si nuestro hijo sufre, si padece cambios en el patrón del sueño o del
estado anímico» porque puede víctima de caso. Pero hay que mostrarles que «la violencia
nunca es el camino», reconoció Martínez; y eso es lo que deben enseñar los padres, sobre
todo en el caso de que «nuestro hijo pueda ser causante de un abuso escolar», ya que en
muchos casos repiten modelos y los padres deben ser «modelos de conducta y trabajar la no
legitimación de la violencia». En este sentido, señaló las situaciones de acoso hay que
«cortarlas desde el principio» y si es observador, «validar lo que está diciendo y nunca
decir que son cosas de niños», señaló el psicólogo de Asapme.

También el presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Juan Antonio Planas
destacó la figura del «espectador», aquellos que «son conscientes de que hay una situación
de acoso pero se mantienen ajenos, ríen las gracias y no ayudan», dijo el especialista,
quien señaló que hay que trabajar con «los tres sectores». La familia, insistió, debe «ser
consciente en que el acoso cibernético, físico o psicológico» tiene una traslación también
«en el rendimiento» que, según estudios, se contabiliza en un «retraso de cinco meses». La
persona que lo sufre tiene conductas de tristeza y menos motivación, pero en el caso del
acosador también «falla algo en su psique, en las relaciones familiares, en su autoestima», etc.
Ahí la familia es clave cuando «difundimos una imagen que hace daño o cuando vemos
que se aísla a otro. Hay que trabajar la empatía y la resiliencia».

Desde el Gobierno de Aragón se han puesto medidas para atajar el acoso, como el teléfono
900 100 456 para evitar casos de abusos, que puede activar «cualquier persona» y cuyo primer
paso es la «protección» de la posible víctima», y después se recopila información sobre el
posible acosador y los observadores para ver, en todos los casos «si la familia ha detectado»
algún cambio, afirmó Isabel Tolosana.

El porcentaje en España, con un 17%, es cinco puntos menor que en la UE

La ministra de Educación, la aragonesa Pilar Alegría, reconoció ayer que para «prevenir y
erradicar» el acoso escolar es necesaria una «intervención inmediata» de la comunidad
educativa pero también en toda la sociedad. Alegría quiso lanzar un mensaje positivo porque
«de entrada» los porcentajes en España son inferiores a los de la UE, ya que en el país, un
16,8% de los niños o jóvenes se sienten acosados, frente al 23% en Europa, señaló. Pero
también reconoció que aunque se «hayan reducido las cifras, nos exige a la comunidad
educativa y a su conjunto» tener en cuenta los protocolos, en los que se trabaja desde el
Observatorio de la Convivencia, un programa recuperado tras 10 años «de parálisis» . Alegría
hizo hincapié en que existe un teléfono las 24 horas, el 900018018 para atender a las «víctimas
y sus familias». 

Alejandra Cortes, por su parte, quiso hacer hincapié en las redes sociales, un lugar donde
«las familias pueden estar no tan atentas»; y también en la «educación no formal», afirmó la
catedrática en Educación, porque, señaló que en muchos casos los acosadores «acaban
mejorando en habilidades sociales cuando participan en ámbitos de educación no formal» como

https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/05/06/observadores-son-figuras-clave-denunciar-65769415.html


actividades deportivas, manualidades, etc, porque «ven como todas las personas aportamos e
importamos»; de ahí, que afirmara que «no existen fórmulas mágicas, si no que hay que ir a la
raíz, a que somos seres humanos». Ella propone el cambio de roles para ver «cómo te sientes»
siendo víctima o cuando eres rechazado. En este sentido, habló del acoso, no solo físico, si no
también el más «sutil o microacoso», como es el verbal, no incluir a alguien en un grupo de
wasap o no jugar con él en el recreo o en el comedor; lugares en los que quienes cuidan a los
pequeños «deberían estar formados, porque pasan muchas horas» en espacios de educación
no formal como el comedor o las extraescolares.

La ministra Pilar Alegría pide un uso responsable de las redes

La jornada concluyó con la presencia de la aragonesa Pilar Alegría, ministra de Educación,
quien hizo hincapié en que se debe trabajar de forma «conjunta» tanto la comunidad educativa
como las familias y toda la sociedad para atajar un problema que últimamente se está
trasladando a las redes. Para la ministra, la formación es clave pero también ofrecer
«herramientas» y seguir trabajando en un «uso responsable» de las redes sociales» que es
donde actualmente «más se detecta el ciberacoso». H
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Alegría dice que en España hay una menor
incidencia de acoso escolar que en la media
OCDE, pero sigue siendo preocupante
La Asociación Aragonesa Pro Salud Mental considera alarmante la incidencia del ciberacoso

ZARAGOZA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha manifestado que, según los
datos del informe PISA de 2018, el 16,8 por ciento de los estudiantes de 15 años ha sufrido
acoso escolar en España, frente al 23 por ciento de media de los países de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), "un dato que, aunque ha mejorado, sigue
siendo preocupante".

Se ha pronunciado así con motivo de su participación, en Zaragoza, en la jornada 'Acoso
escolar: ¿Qué podemos hacer desde casa?', organizada por la Asociación Aragonesa Pro Salud
Mental (ASAPME) y que se ha celebrado en Ibercaja Patio de la Infanta.

El acto ha contado con la participación del director general de Fundación Ibercaja, José Luis
Rodrigo, que dado la bienvenida institucional, y de cuatro ponentes, la catedrática Alejandra
Cortés, el psicólogo Manuel Martínez, el orientador Juan Antonio Planas y la responsable del
teléfono contra el acoso escolar del Gobierno de Aragón, Isabel Tolosana.

La ministra ha incidido en la necesidad de implementar "un trabajo colaborativo" porque
"prevenir" y "erradicar" el acoso escolar "exige una intervención inmediata en el entorno
educativo, pero también en la sociedad en su conjunto y, por tanto, iniciativas de este tipo, que
nos permiten sensibilizarnos frente a este tema, son absolutamente fundamentales".

Pilar Alegría ha sostenido que las consecuencias del acoso escolar son devastadoras para las
víctimas, tanto desde el punto de vista personal, como académico y, a la larga, también en el
ámbito laboral. "No podemos garantizar una educación de calidad, si en el entorno escolar hay
niños y niñas que sufren acoso escolar", ha señalado.

No obstante, ha querido transmitir un mensaje esperanzador puesto que cuando se aplican
planes y medidas "eficaces", el resultado "es una mejora del clima escolar, una mayor
implicación de toda la comunidad educativa en la sociedad, un mejor rendimiento académico y
mayor bienestar para el alumnado y sus familias".

ACCIONES

Alegría ha expuesto que, por parte del Gobierno de España, se están llevando a cabo "muchas
iniciativas para prevenir y erradicar el acoso escolar" y el hecho de que 17 de cada cien
estudiantes lo sufra "nos exige seguir trabajando de una manera unida" en la escuela y a la
sociedad en su conjunto para poner en marcha iniciativas y protocolos "que nos ayuden a
mejorar".

Ha recordado que la Ley Orgánica por la que se modifica la LOE (LOMLOE) recoge en su
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articulado la prevención del acoso escolar y del ciberacoso. "Estamos trabajando en la
competencia digital" y "en cómo hacer un uso responsable de la digitalización en las aulas", ha
dicho la ministra.

Alegría ha mencionado, igualmente, el portal web AseguraTIC dirigido a toda la comunidad
educativa y el teléfono gratuito 900 018 018, activo las 24 horas, todos los días del año, para las
víctimas y para sus familias.

Asimismo, ha precisado que la ley educativa y las iniciativas del ministerio plantean un trabajo
de prevención del acoso escolar a partir de una atención prioritaria a la educación emocional y
la educación en valores. "Cuanto antes se aborde a lo largo de toda la escolarización la
formación en valores de convivencia y tolerancia, más beneficioso será para el conjunto de la
sociedad", ha asegurado.

A colación, la ministra ha considerado que educar en el respeto, "en valores de convivencia, de
igualdad, de resolución de conflictos, de rechazo a toda violencia es la base desde la que
construir una sociedad mejor".

Entre otras medidas, la ley crea por primera vez la figura de coordinador o coordinadora de
bienestar, que deberá existir en todos los centros, e incluye la incorporación de contenidos de
desarrollo emocional desde la etapa de Educación Infantil.

También contempla el área de 'Educación en Valores Cívicos y Éticos' para las etapas de
Primaria y de Secundaria, en la que se abordarán cuestiones como el respeto de los derechos
humanos, el respeto a la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres.

OBSERVATORIO

Pilar Alegría ha manifestado que, tras "casi diez años de parálisis", se ha reactivado el
Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, donde se aborda con la comunidad educativa y
los expertos el desarrollo de protocolos. Por otra parte, ha hecho referencia a iniciativas de
buenas prácticas, como la del Instituto de Enseñanza Secundaria 'Clara Campoamor' de
Zaragoza.

Ha enumerado otras medidas, como la formación del profesor, "clave" porque "es más difícil
detectar situaciones de acoso escolar, si no tienes las herramientas necesarias", y la edición de
guías para hacer de las escuelas "entornos saludables y seguros", en colaboración con el
Colegio de Psicólogos de España.

La ministra también ha considerado que, en la mejora de la competencia digital, "estamos todos
incluidos" para "hacer un uso mucho más responsable" de las redes sociales, "que es donde
más se detecta un incremento de ese ciberacoso", ámbito en el que trabajan tanto las
Administraciones públicas, como las escuelas "en su día a día" y las familias porque "es una
responsabilidad que empieza" en ese ámbito.

SALUD MENTAL

La titular de Educación ha hecho especial hincapié en la importancia de velar por la salud
mental de los alumnos y alumnas. "La atención a la salud mental en la etapa de la infancia y la



adolescencia representa a día de hoy una prioridad para todos los agentes sociales", ha
explicado.

En este sentido, la ministra ha apuntado que en el Plan de Salud de Mental, que anunció hace
dos semanas, dotado con cinco millones de euros y que se llevará a cabo en colaboración con
las comunidades autónomas, se centrará en la formación del profesorado y la elaboración de
material para los centros.

Alegría ha indicado que el porcentaje de niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales o
de conducta ha crecido tras la pandemia. Según la ONG Save the Children, el 11% de los
jóvenes de 15 a 24 años reportan síndromes depresivos.

Por su parte, la gerente de ASAPME, Ana López Trenco, ha reconocido que en la entidad están
"alarmados ante la incidencia que tiene el acoso escolar a través de las redes sociales",
mientras que los protocolos puestos en marcha por el Gobierno de Aragón "están reduciendo la
incidencia del acoso escolar de forma presencial".

A su entender, tanto el Gobierno de España, como el regional "tienen verdaderamente puesto el
foco en cómo resolver este problema tan grave, que afecta a los seres que más queremos todos,
nuestros niños y nuestras niñas".
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Más del 90% de profesores apuesta por una
asignatura de conocimientos financieros y
empresariales
Según apunta el VIII Informe Young Business Talent: La visión del profesor sobre la situación de
la educación en España, llevado a cabo por ESIC, Herbalife Nutrition y Praxis MMT, más del
90% (92,7%) de los docentes encuestados piensan que la enseñanza de temas
relacionados con la economía y las empresas deberían ser obligatoria. Lo prioritario, según
recoge el informe, es que se incorporen conocimientos como la planificación y gestión de
finanzas básicas personales (74,6%).

Dotar a los alumnos de unas competencias básicas de planificación y gestión de finanzas no
solo es aplicable al futuro laboral de los mismos, sino que también adquirir estos conocimientos
puede ser de utilidad en su vida personal. Entre esas aptitudes básicas a adquirir se pueden
encontrar la creación de presupuestos, la creación de una estrategia de gestión de riesgos
financieros, o aptitudes sobre consumo responsable, ahorros y gastos.

Estas destrezas harán de los alumnos unos adultos más independientes, analíticos y
resolutivos, lo que será un gran valor añadido para su futuro profesional, independientemente de
cuál sea este. Así mismo lo indican los maestros, quienes consideran que sus alumnos se
verán obligados a desarrollar habilidades nuevas para lanzar sus propios proyectos
profesionales (55%).

Para lograr enseñar estos conocimientos empresariales el 98,6% del profesorado estima
fundamental que exista una formación práctica en las aulas sobre el mundo de las
empresas que complemente la parte teórica de la enseñanza. Una buena herramienta que se
puede aplicar, y que el 937% de los profesores valora positivamente, es el uso de
simuladores para las actividades de formación financiera, ya que de manera práctica pueden
aprender a gestionar el dinero.

Emprendimiento y juventud
Aunque los datos del Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 20-21 indican que la
franja de edad menos interesada en emprender es aquella que abarca desde los 18 años hasta
los 29, los docentes encuestados se muestran optimistas con el potencial emprendedor
de los estudiantes. Creen que el alumnado tiene buenos motivos para emprender, como poder
hacer aquello que les gusta, poder ser sus propios jefes, poder garantizarse un empleo o poder
disponer libremente de su tiempo, sin depender de un horario de oficina. Los sectores que
estiman que serán aquellos en los que los jóvenes emprendan comprenden desde el sector
tecnológico hasta la salud y la seguridad, aunque no creen que en el futuro próximo vaya a
haber menos empleo por cuenta ajena.

Galicia, gran vencedora de Young Business Talents y Business Talents 2022
Los pasados 28 y 29 de abril tuvieron lugar en Madrid las finales de Young Business Talents y
Business Talents, en las que los jóvenes gallegos se llevaron la palma. Tras cinco meses de
competición, que ha contado con la participación de más de 650 estudiantes de 60
universidades y centros educativos y más de 10.000 estudiantes de entre 15 y 21 años, más de

https://www.diario-economia.com/nota/34677/mas-del-90-de-profesores-apuesta-por-una-asignatura-de-conocimientos-financieros-y-empresariales.html
https://www.gem-spain.com/informes-nacionales/


500 se dieron cita en la fase final del concurso para demostrar sus dotes y habilidades
empresariales a la hora de gestionar una empresa automovilística.

227 estudiantes universitarios y de grado superior pertenecientes a 26 universidades y centros
educativos de España se congregaron en el colegio Retamar (Pozuelo, Madrid) para luchar por
el título que les acredita como los mejores empresarios virtuales de España. Finalmente, los
vigueses Iria Piñeiro, Ismael Martínez, Jorge Fernández y Sara Gómez, alumnos del IES A Guía
de Vigo, en Teis, y su compañía simulada creada “Vigowheels”, se alzaron con el triunfo en la
segunda edición de Business Talents.

La XI final nacional de Young Business Talents también tuvo sello gallego. Adrián Álvarez, Iago
de Francisco y Óscar Ortega, estudiantes del IES San Tomé de Freixeiro de Pontevedra, se
proclamaron ganadores con su empresa “LAC” tras vencer a más de 340 aspirantes de 73
centros docentes de toda España, alumnos de 4º de la ESO, Bachillerato y de los ciclos
formativos de grado medio.

Herbalife Nutrition propuso a los participantes una actividad en la que, a través de una
plataforma interactiva, debían definir con términos e ideas qué significa para ellos el
emprendimiento. Esfuerzo, creatividad, liderazgo, constancia o equipo fueron las palabras más
repetidas por los jóvenes, una muestra más de la visión positiva que tienen los futuros
emprendedores.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd
Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con
productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio para sus distribuidores
independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en
más de 90 países por distribuidores independientes, quienes brindan formación personalizada
para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su
campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar
nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Fuente Comunicae

https://www.comunicae.es/nota/mas-del-90-de-profesores-apuesta-por-una-1235787/
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Més recursos per infants amb necessitats
educatives especials al curs 2022-2023 de
les escoles bressol municipals | Barcelona
Accessible
Es reforçarà l’atenció a infants amb necessitats educatives específiques i es disposarà
d'un servei itinerant d'infermeria.

Avui 5 de maig s’inicia el període de presentació de sol·licituds de preinscripció pel curs 2022-
2023 a les escoles bressol de Barcelona. El termini acaba el 18 de maig. La preinscripció es fa
de manera telemàtica a través d’aquest enllaç.

Novetats i recursos per infants amb necessitats educatives específiques

A les escoles bressol municipals el curs 2022-2023 arriba amb més recursos per atendre infants
amb necessitats educatives específiques i un nou servei itinerant d’infermeria.

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona reforçarà de cara el curs vinent l’atenció a infants
amb necessitats educatives específiques i incrementarà en un 64% els recursos que s’hi
destinaran. La despesa prevista per al proper curs és de 470.000 euros en total pel conjunt de
serveis. Aquest reforç es concreta en un augment d’hores de dedicació de professionals de
suport per atendre infants amb necessitats específiques.

A més, per tal de millorar l’atenció especialitzada a infants amb discapacitats greus o necessitats
importants d’atenció sanitària s’introduirà un servei d’infermeria itinerant. Aquest servei
assessorarà i formarà equips educatius en actuacions concretes per donar resposta a
necessitats de tipus sanitari o mèdic dels infants dins de l’àmbit escolar. També realitzarà
funcions d’atenció directa a infants quan sigui necessari l’acompanyament d’una persona
especialista. 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.

Consulteu la nota de premsa.

http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/noticia/mes-recursos-per-infants-amb-necessitats-educatives-especials-al-curs-2022-2023-de-les-escoles-bressol-municipals_1171319
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20180001286
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2022/05/04/lajuntament-pacta-una-moratoria-en-el-calendari-de-les-escoles-bressol-i-mante-la-data-dinici-del-curs-2022-2023-el-12-de-setembre/
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El 40% dels gironins suspenen la prova per
a accedir als graus d’Educació
El 39,4% dels estudiants gironins no han aconseguit superar la prova d’aptitud personal per a
accedir a un grau universitari en Educació Infantil o Educació Primària. L’examen, que es va
celebrar el passat 2 d’abril, avaluava d’una banda, la competència comunicativa i el raonament
crític i, de l’altra, la competència logicomatemàtica.

Els resultats dels estudiants gironins, però, no són una excepció. I és que la mitjana catalana
reprodueix una radiografia similar. Bellaterra ha registrat el menor percentatge d’alumnes
suspesos amb el 28,7% dels examinats, seguit de Barcelona (34,9%), Tarragona (44,4%) i
Lleida (47,9%). Tot i així, la convocatòria d’enguany ha registrat el percentatge d’aprovats més
alt dels darrers cinc anys, amb el 63,45% dels estudiants catalans (respecte el 53,92% de l’any
passat). Arreu de Catalunya, s’han examinat 4.361 estudiants procedents de Batxillerat i Cicles
Formatius de Grau Superior. Aquest és, de fet, un dels factors determinants entre els alumnes
que superen la prova i els que no. I és que, mentre que el 66,51% dels examinats procedents de
Batxillerat aproven l’examen, el percentatge es retalla fins al 44,66% en el cas dels estudiants
de Formació Professional.

En aquest sentit, el director de l’institut Montilivi de Girona, Rubén Pino, confessa que «a
vegades» tenen la sensació que «el filtratge no és correcte perquè veta a bons professionals».
Amb tot, sosté que cal «replantejar les proves per a adaptar-les als coneixements adquirits a la
FP o reformular els estudis per a incorporar aquestes competències». La degana de la Facultat
d’Educació i Psicologia de la UdG, Montserrat Vilà, defensa que les proves serveixen per a
«assegurar un nivell mínim» i es mostra optimista amb el percentatge d’alumnes aprovats.

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/05/06/40-dels-gironins-suspenen-prova-65775239.html
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LLLPolítica educativa

Bachillerato 
recuperará en 
segundo curso 
la educación 
física

EL PERIÓDICO 
ZARAGOZA

El currículo de Secundaria eli-
minará la estructura de ciclos y 
el de Bachillerato ampliará la 
opcionalidad, incorporando 
materias como la digitalización, 
la anatomía aplicada o la educa-
ción física y la vida activa en se-
gundo curso, una novedad, se-
gún explicó ayer en las Cortes el 
consejero de Educación, Felipe 
Faci. Además, recordó que los 
currículum de Infantil y Prima-
ria ya se han remitido al Consejo 
Escolar para que elabore el in-
forme preceptivo y que los de Se-
cundaria y Bachillerato lo harán 
la próxima semana para que los 
centros puedan planificar al 
curso de acuerdo a la estructura 
de las materias. 

En Infantil se mantienen los 
dos ciclos y se fija un currículo 
para toda la etapa y en Primaria 
se recuperan los ciclos cada dos 
cursos definiendo el perfil com-
petencial al final de la etapa y, 
como novedad, que se desdobla 
el área artística en música y plás-
tica, además de establecerse dos 
horas y media semanales de au-
tonomía para los centros e in-
corporarse contenidos para la 
educación emocional o el aje-

drez al currículo de matemáti-
cas. 

En segundo de Bachiller, des-
tacó que se incorpora la historia 
de la filosofía. Además, se su-
man como materias la cultura y 
el patrimonio de Aragón, la 
Unión Europa y la sociedad, así 
como historia de Aragón y la de 
la Corona de Aragón y su impor-
tancia en la configuración de Es-
paña. 

Faci ha comparecido a peti-
ción propia y también de Cs pa-
ra informar sobre los aspectos 
más relevantes del currículo 
aragonés en desarrollo de la Ley 
Orgánica de Educación en un 
debate que ha dejado de nuevo 
en evidencia las discrepancias 
de los grupos de la derecha con 
la misma, por considerar que 
«adoctrina». El diputado de Cs, 
Carlos Trullén, denunció que la 
ley Celaá es «el ideario del PSOE» y 
criticó que «aleccione a los me-
nores», por lo que pidió a Faci 
que dé más valor al concepto de 
libertad, que equilibre los conte-
nidos en la asignatura de valores 
cívicos, que no se utilice la me-
moria democrática en la asigna-
tura de historia para enfrentar y 
que en ESO y Bachillerato se es-
tudie el terrorismo etarra. H

Cs denuncia en las Cortes 
que la ‘ley Celaá’ «es el 
ideario del PSOE»

El porcentaje en 
España, con un 17%, 
es cinco puntos 
menor que en la UE

3 La ministra de Educación, la 
aragonesa Pilar Alegría, recono-
ció ayer que para «prevenir y 
erradicar» el acoso escolar es 
necesaria una «intervención in-
mediata» de la comunidad edu-
cativa pero también en toda la 
sociedad. Alegría quiso lanzar 
un mensaje positivo porque «de 
entrada» los porcentajes en Es-
paña son inferiores a los de la 
UE, ya que en el país, un 16,8% 
de los niños o jóvenes se sien-
ten acosados, frente al 23% en 
Europa, señaló. Pero también 
reconoció que aunque se «hayan 
reducido las cifras, nos exige a la 
comunidad educativa y a su con-
junto» tener en cuenta los pro-
tocolos, en los que se trabaja 
desde el Observatorio de la Con-
vivencia, un programa recupera-
do tras 10 años «de parálisis» . 
Alegría hizo hincapié en que 
existe un teléfono las 24 horas, el 
900018018 para atender a las 
«víctimas y sus familias». 

Martínez, Cortés, Planas y Tolosana, ayer, en la jornada sobre el acoso escolar, organizada por Asapme.

MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Los observadores son «figuras clave» 
para denunciar el acoso escolar
b La asociación Pro 
salud mental organiza 
una jornada para 
implicar a las familias

b «No hay fórmulas 
mágicas, pero hay que 
ir a la raíz», aseguran 
los especialistas

C
uando se da un caso de 
acoso escolar hay tres 
patas, el acosado, el aco-
sador y el espectador y 

las tres figuras son «claves» para 
evitar una situación en la que el 
primero es el que más sufre. Así se 
puso de manifiesto ayer en la me-
sa redonda Acoso escolar, ¿qué pode-
mos hacer desde casa?, organizada 
por la Asociación aragonesa Pro sa-
lud mental (Asapme) en Ibercaja 
Patio de la Infanta, en la que parti-
ciparon Manuel Martínez, psicólo-
go de la asociación; Alejandra Cor-
tés, catedrática de Educación; 
Juan Antonio Planas, presidente 
de la Asociación Aragonesa de Psi-
copedagogía; e Isabel Tolosana, 
responsable del Teléfono contra el 
acoso escolar del Gobierno de Ara-
gón.  

Los padres tienen que estar 
atentos a cualquier modificación 
de los hábitos  habituales de los 
chicos y detectar «si nuestro hijo 
sufre, si padece cambios en el pa-
trón del sueño o del estado aními-
co» porque puede ser víctima de 
un caso. Pero hay que mostrarles 
que «la violencia nunca es el cami-
no», reconoció Martínez; y eso es 
lo que deben enseñar los padres, 
sobre todo en el caso de que «nues-
tro hijo pueda ser causante de un 
abuso escolar», ya que en muchos 
casos repiten modelos y los padres 
deben ser «modelos de conducta y 
trabajar la no legitimación de la 
violencia». En este sentido, señaló, 
las situaciones de acoso hay que 
«cortarlas desde el principio» y si 
es observador, «validar lo que está 
diciendo y nunca decir que son co-
sas de niños», señaló el psicólogo 
de Asapme. 

También el presidente de la 
Asociación Aragonesa de Psicope-
dagogía, Juan Antonio Planas, des-
tacó la figura del «espectador», 
aquellos que «son conscientes de 
que hay una situación de acoso pe-
ro se mantienen ajenos, ríen las 
gracias y no ayudan», dijo el espe-
cialista, quien señaló que hay que 
trabajar con «los tres sectores». La 
familia, insistió, debe «ser cons-
ciente en que el acoso cibernético, 
físico o psicológico» tiene una tras-
lación también «en el rendimien-
to» que, según estudios, se contabi-
liza en un «retraso de cinco me-
ses». La persona que lo sufre tiene 

conductas de tristeza y menos mo-
tivación, pero en el caso del acosa-
dor también «falla algo en su psi-
que, en las relaciones familiares, 
en su autoestima», etc. Ahí la fami-
lia es clave cuando «difundimos 
una imagen que hace daño o cuan-
do vemos que se aísla a otro. Hay 
que trabajar la empatía y la resi-
liencia». 

Desde el Gobierno de Aragón se 
han puesto medidas para atajar el 
acoso, como el teléfono 900 100 
456 para evitar casos de abusos, 
que puede activar «cualquier per-
sona» y cuyo primer paso es la 
«protección» de la posible vícti-
ma», y después se recopila infor-
mación sobre el posible acosador y 
los observadores para ver, en todos 
los casos «si la familia ha detecta-
do» algún cambio, afirmó Isabel 
Tolosana. 

 Alejandra Cortés, por su parte, 
quiso hacer hincapié  en las redes 
sociales, un lugar donde «las fami-
lias pueden estar no tan atentas»; y 
también en la «educación no for-
mal», afirmó la catedrática en Edu-
cación, porque señaló que en mu-
chos casos los acosadores «acaban 
mejorando en habilidades sociales 
cuando participan en ámbitos de 
educación no formal» como activi-
dades deportivas, manualidades, 
etc., porque «ven como todas las 

personas aportamos e importa-
mos»; de ahí, que afirmara que «no 
existen fórmulas mágicas, si no 
que hay que ir a la raíz, a que so-
mos seres humanos». Ella propone 
el cambio de roles para ver «cómo 
te sientes» siendo víctima o cuan-
do eres rechazado. En este sentido, 
habló del acoso, no solo físico, si 
no también el más «sutil o microa-
coso», como es el verbal, no incluir 
a alguien en un grupo de wasap o 
no jugar con él en el recreo o en el 
comedor; lugares en los que quie-
nes cuidan a los pequeños «debe-
rían estar formados, porque pasan 
muchas horas» en espacios de edu-
cación no formal como el come-
dor o las extraescolares. 

 
«USO RESPONSABLE DE LAS REDES» / 
La jornada concluyó con la presen-
cia de la aragonesa Pilar Alegría, 
ministra de Educación, quien hizo 
hincapié en que se debe trabajar 
de forma «conjunta» tanto la co-
munidad educativa como las fami-
lias y toda la sociedad para atajar 
un problema que últimamente se 
está trasladando a las redes. Para 
la ministra, la formación es clave 
pero también ofrecer «herramien-
tas» y seguir trabajando en un «uso 
responsable» de las redes sociales 
que es donde actualmente «más se 
detecta el ciberacoso». H

EVA GARCÍA 
ZARAGOZA
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‘Art i Religió: L’Arquitectura Islàmica’
guanya el Premi COAC per a Treballs de
Recerca d’estudiants de batxillerat de l’Alt
Pirineu i Aran - La Manyana
Avui dijous, 5 de maig, la Delegació del Pirineu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) ha lliurat els setzens Premis COAC per a Treballs de Recerca d’estudiants de
batxillerat de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran del curs 2021-2022. El primer premi ha
estat per al treball de recerca “Art i Religió: L’Arquitectura Islàmica”, de l’alumna Nouhaila
Bouhalhal, de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell. El primer accèssit se l’ha endut el
treball “Disseny d’Interiors”, de l’alumna Aina Giménez, de l’Institut Joan Brudieu, i el segon
accèssit ha estat per a “La Cerdanya Alturgellenca”, de l’alumna Helena Spa, del mateix
centre de secundària.

L’objectiu d’aquests premis és fomentar l’interès entre els alumnes de batxillerat pels treballs de
recerca i investigació relacionats amb l’arquitectura i el disseny, la ciutat i l’urbanisme, el territori
i el paisatge, i l’ecologia i la sostenibilitat. En total, s’han presentat al certamen d’enguany cinc
treballs de recerca d’alumnes de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell.

En el mateix acte, s’han entregat els premis del Concurs de Fotografia d’Arquitectura i
Urbanisme 2022 per als alumnes de Batxillerat Artístic de l’Institut Joan Brudieu de la Seu
d’Urgell, organitzat en col·laboració amb el Servei Educatiu de l’Alt Urgell-Cerdanya dels
Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Ensenyament.

El primer premi, escollit entre una quarantena de fotografies presentades, ha estat per a la
fotografia “Moviment de l’aigua”, de l’alumna Naiara Pedescoll; el segon premi ha recaigut en
la fotografia “Misteri”, de Rosa Rodríguez, i el tercer guardó ha estat per a “Vista al Passat”,
d’Ariadna Bortoló.

L’entrega dels premis ha tingut lloc a la sala d’actes de la Delegació del Pirineu del COAC,
situada al carrer Major 11 de la Seu d’Urgell, i ha estat presidida pel delegat, Ricard Lobo.

https://www.lamanyana.cat/art-i-religio-larquitectura-islamica-guanya-el-premi-coac-per-a-treballs-de-recerca-destudiants-de-batxillerat-de-lalt-pirineu-i-aran/
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Més de 500 alumnes d'escoles FEDAC de
Catalunya es trobaran a Berga per jugar a
escacs | NacióBerguedà
Més de 500 alumnes de 16 escoles

FEDAC

, la xarxa d'escoles

concertades

de Catalunya, passaran per Berga el pròxim divendres, 13 de maig, en el marc de la

1a trobada d'escacs

que protagonitzaran joves de

6è de primària

. L'acte se celebrarà durant el matí al

passeig de la Indústria

, que s'omplirà de taules i escaquers.

La trobada vol posar en valor els

beneficis educatius i socials

del joc dels escacs en l’àmbit escolar. A més de potenciar les

habilitats cognitives

vinculades al pensament lògic i racional. Diversos estudis demostren els beneficis dels escacs
educatius a l’hora de desenvolupar l’atenció i la concentració dels alumnes, augmentar la
motivació per l’aprenentatge o treballar destreses socials i afectives, com l’empatia, la paciència,
el respecte a l’altre, el saber perdre o la superació personal, entre altres.

En aquest sentit, centenars d'alumnes de 6è de primària de

15 escoles FEDAC

 visitaran Berga, on els alumnes de 1r de secundària de

l’escola FEDAC Xarxa

faran d’amfitrions. La jornada començarà a les 11.45 h, quan els joves tindran l’oportunitat de
posar en pràctica els seus coneixements, socialitzar i aprendre amb companys d’altres centres.
Aquesta 1a trobada està organitzada per l’equip docent impulsor del joc dels escacs a les

https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/25073/mes-500-alumnes-escoles-fedac-catalunya-trobaran-berga-jugar-escacs


escoles FEDAC. A les escoles FEDAC els escacs educatius s’imparteixen com a

activitat complementària

dins de l’horari escolar. L’acte també compta amb la col·laboració de

l’Ajuntament de Berga

i del

Club d’Escacs Berguedà

.  
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En moments complicats de la societat calen espais per 
refer l’esperit i res millor que un acte on saps que hi tro-
baràs amics, coneguts, saludats i molt probablement noves 
persones amb qui començar una nova relació o, si més no, 
una bona conversa.

Amb aquest esperit vaig anar a la celebració del 75è ani-
versari d’una editorial (Marcombo) que, per causes de la 
pandèmia, anava amb dos anys de retard. L’acte, celebrat 
el 6 d’abril passat a l’aula del Cosmocaixa, a Barcelona, va 
anar al voltant de la publicació d’un llibre (Òrbites llibres-
ques, de Josep Maria Boixareu) que ve a ser la biografia 
d’una família d’editors de llibre tècnic: els Boixareu. 

Hom pensa que la temàtica, per un llec en temes de 
tècnica, serà més aviat soporífer, bo i seriós, però difícil 
per al meu minvat enteniment tecnològic. Res d’això. Els 
parlaments científics van ser de sensibilitat pedagògica, 
plens de bon humor, que no em van permetre –ni donar– 
cap motiu d’avorriment, ans el contrari, estava temptat de 
prendre notes. Interessant!

Però la sorpresa, la magnifica sorpresa, va ser quan veig 
que entra en escena –es diu així?– el bon amic i prestigiós 
poeta David Jou. Tots sabem del seu doctorat en Ciències 
Físiques, per tant, a causa del tarannà de la festa, es podia 
esperar una dissertació de caire científic. 

I ara us explico el que ha motivat aquest escrit: un poe-
ma (David Jou) acompanyat de música (Pep Cots). Us el 
reprodueixo, crec que amb permís de l’autor, a qui li vaig 
demanar pensant en aquest article, perquè en sentir-lo 
vaig pensar que els lectors que no hi éreu teniu tot el dret 
a conèixer-lo.

Llibres sota les bombes
“Si no respecten les vides, / per què haurien de respec-

tar els llibres? / Si no respecten els hospitals, / per què 
haurien de respectar les biblioteques? / Si no respecten les 
pregàries, / per què haurien de respectar les equacions? / 
Si no respecten els infants, / per què haurien de respectar 
els poemes?

Tot s’hi val, tot s’hi val: / quan al poder absolut hi ha un 
criminal / i una part de raó es disfressa amb mil mentides 
/ que, incitant a tant d’odi, seguen tantes vides, / la cultu-
ra, què és?, la veritat, què val?

Míssils que exploten: nasqueren de paraules. / Tancs 
que avancen: els impulsen paraules. / Ciutats que cremen: 
les incendien paraules. / Coratge i resistència: les animen 
paraules. / La pau que busquem: naixerà de paraules.

Llibres sota les bombes, llibres entre les flames! / Els 
tornarem a editar, els tornarem a comprar. / Refarem les 
biblioteques, però les vides truncades, / quin consol tin-
dran?, qui les podrà salvar?”

Quin repàs més punyent a les nostres consciències! Les 
preguntes primeres del poema ens interpel·len davant la 
violència, contraposant vides amb llibres, hospitals amb 
biblioteques, pregàries amb equacions i infants amb poe-
mes.

Llavors ens canta les quaranta amb un: tot s’hi val, on 
reclama cultura i veritat. Segueix amb una clara defensa, 
per bé i per mal,  de la força de les paraules.

I, com no pot ser d’altra manera, acaba amb un programa 
d’esperança acompanyat d’un esgarrifós crit a cadascun de 
nosaltres per conduir-nos vers la compassió i l’acció bon-
dadosa per tant de plor i sofriment com és el que ens ha 
tocat viure i que no podem fer veure que no ens pertoca, 
perquè sí que és també feina nostra ajudar a refer tanta 
destrossa.

Torno al començament i penso que celebrar un gran ani-
versari d’una editorial, mentre en algun lloc els llibres es 
van colgant sota les bombes, és un petit acte de rebel·lió 
positiva. Una manera de dir que som aquí i que continu-
arem endavant, perquè mentre el seny i el treball puguin 
unir ciència i llibres, tindrem Cultura, amb majúscula. 

El primer que vaig pensar quan vaig 
sentir la notícia va ser en la cara que 
farien les alumnes. Cares que només 
havia tingut ocasió de veure en alguna 
sortida a l’aire lliure o enmig del bulli-
ci que es vivia al pati per entrar o sor-
tir de l’aula. Cares que, fins ara, només 
havia pogut definir a través de la seva 
mirada. Mirades atentes i mirades dis-
tretes. Mirades avorrides i mirades 
curioses. Mirades pacients i mirades 
nervioses. Totes s’havien convertit en 
fonts d’informació des que la pandèmia 
havia entrat a les aules acompanyada de 
mascaretes de tota mena. Recordo que 
a l’inici, quan tot just descobríem qui-
na era la cara exterior de les mascaretes 
quirúrgiques, predominaven les FPP2. 
Després es van popularitzar les masca-
retes de roba, amb estampats colorits o 
animats. Aquest curs, però, la tendència 
era ben diferent: ara es portava dur la 
mascareta per sota el nas. 

Fos com fos, la publicació del DOGC 
just abans de Setmana Santa anun-
ciant la retirada de l’obligació de dur 
mascaretes a les escoles de Primària i 
Secundària, va ser una notícia aplaudi-
da per gran part del professorat. Per fi, 
podria posar cara a les 22 mirades de 
cada matí. Podria sentir les alumnes 
quan participessin sense haver d’afinar 
l’oïda. Podria fer lectura en veu alta 
sense necessitat d’haver de sortir fora 
per fer glopades d’aire. Podria... Podrí-
em recuperar tant, que no vaig poder 
evitar entrar aquell divendres abans de 
marxar de vacances amb un somriure 
emmascarat per última vegada. Això sí: 
primer retirarien la mascareta a l’alum-
nat de Primària i l’ESO –avançant-se 
tot un dia a la resta de l’Estat!– i un dia 
després s’ampliaria la mesura al pro-
fessorat, el PAS i l’alumnat més gran 
–per a major precaució....

Així que vaig entrar a la meva aula, 
vaig cridar la notícia a l’alumnat: 
dimarts 19 d’abril ens acomiadàvem de 
les mascaretes! Crits d’eufòria, rialles 
contagioses i inclús alguna abraçada 
espontània. Aquest era l’escenari que 
jo havia dibuixat la nit abans, mentre 
escoltava el butlletí de notícies. Una 
mica com en el final de la primera pel-
lícula de la saga de Harry Potter, quan 
el director anuncia la casa guanyadora 
i les alumnes de Gryffindor celebren la 
victòria llençant els barrets pels aires. 
Però, per a tota resposta, només una 
mà va demanar la paraula per pregun-
tar: “Entesos..., però, serà obligatori 
treure’ns la mascareta?”

1 Moren dos homes, 
de Palautordera i 
la Llagosta, en un 
accident a la C-35, 
a Cardedeu

2 Centenars de per-
sones es manifesten 
a la Garriga contra 
el porta a porta

3 Argimon diu 
que el nou CUAP 
de Granollers per-
metrà atendre “amb 
molta més qualitat”

4 El conductor 
d’un camió, ferit 
greu en topar contra 
el pilar d’un pont de 
l’AP-7 a Mollet

5 El centre de 
Granollers ha regis-
trat 23 obertures 
de nous comerços 
el darrer any

EL MÉS VIST DE LA SETMANA A EL9NOU.CAT

REEDUCANT LA MIRADA

Barrets 
per terra

Celebrar un gran aniversari 
d’una editorial, mentre en algun 

lloc els llibres es van colgant 
sota les bombes, és un petit acte 

de rebel·lió positiva
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Fins ara, en aquest 
curs escolar la 

tendència havia estat 
dur la mascareta 
per sota del nas

Laura B. Serna

Professora i periodista
@LauraBSerna1

Pere Fàbregues i Morlà 

Llibreter jubilat 
pere.fabregues@yahoo.es

Ciència + poesia = Cultura
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Una futura astronauta a l’aula
Tres dones que es dediquen a la indústria aerospacial parlen amb alumnes de Castellterçol
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Fatoumata Kébé, durant la xerrada que va fer a l’escola Ramona Calvet, divendres passat

Castellterçol

Queralt Campàs

“Has hagut d’estudiar molt 
per arribar a ser astronau-
ta?”, “Qui et va inspirar per 
ser astronauta?”, “Com es 
dutxen els astronautes?”. 
Aquestes són algunes de les 
preguntes que els 128 alum-
nes de Primària i Secundària 
de l’Institut Escola Ramona 
Calvet de Castellterçol van 
poder fer a tres dones que 
es dediquen a la indústria 
aeroespacial. L’acte es va dur 
a terme divendres passat al 
Centre Espai Escènic, en el 
marc del Dia Internacional 
de les Nenes a les TIC, que se 
celebrava el 28 d’abril.

Carla Conejo, Beatriz Iri-
barren i Fatoumata Kébé, 
van explicar quins granets de 
sorra aporten a la indústria 
aeronàutica. Conejo forma 
part d’un equip de nou dones 
que es preparen per dur a 
terme una missió anàloga 
del que seria un viatge a 
Mart, el planeta vermell. A 
Utah (Estats Units) hi ha un 
assentament de recerca que 
replica les condicions que 
es viurien a Mart. D’aques-
ta manera, d’aquí a un any, 
aquest equip estarà acabant 
la seva missió, anomenada 
Hypatia I, al Mars Desert 
Research Station. Iribarren 
treballa a l’Agència Espa-
cial Europea, investigant 
el suport vital que es dona 
als astronautes en despla-
çaments de llarga distància 
com en viatges a la Lluna 

o a Mart. La investigadora 
va detallar als alumnes que 
sobretot busquen circularitat 
i reciclatge entre els residus 
i deixalles que generarien els 
astronautes per convertir-los 
en nous aliments, a través 
d’un sistema de suport de 
vida artificial. Finalment 
Fatoumata Kébé, com a 
astrofísica que pròximament 
es convertirà en astronauta, 
va respondre tots els dubtes 
i inquietuds que tenien els 
alumnes sobre la seva feina.

Tot plegat es va organitzar 
sota el paraigua de la Funda-
ció Catalana per la Recerca 
i la Innovació (FCRI), una 
entitat privada que va néi-
xer per impulsar la ciència 
a través de la divulgació i, 
alhora, impulsant projectes 

col·laboratius publicoprivats. 
En aquest sentit, compten 
amb un programa que fa 
especial incidència en les 
dones. S’anomena #100tífi-
ques, i tot i que inicialment 
es comptava amb 100 dones 
científiques del món publico-
privat que, cada 11 de febrer, 
feien xerrades inspiracionals 
a 100 escoles públiques i 
concertades de Catalunya, 
aquesta edició han estat 
gairebé 500 científiques que 
han anat a 500 escoles.

Com a extensió d’aquest 
programa, des de la FCRI, 
van organitzar aquesta expe-
riència pilot amb el suport 
de l’Institut i l’Ajuntament 
de Castellterçol. “L’objectiu 
és impulsar més vocacions 
aeroespacials, sobretot en les 

nenes, i per això hem portat 
tres dones de la indústria. 
Elles han explicat en quins 
projectes treballen i per què 
ara la mirada està posada 
en Mart”, detallava Susaina 
Figuera, cap d’Innovació de 
la FCRI. “També forma part 
de l’estratègia de govern del 
programa New Space d’im-
pulsar una indústria aeroes-
pacial pròpia. 

Catalunya és un dels països 
on més es promou aquesta 
branca científica. De fet, ja 
s’han llançat nanosatèl·lits 
a l’espai per observar el 
canvi climàtic, control de 
plagues, l’estat dels boscos...  
“El següent pas és reforçar 
la recerca aeroespacial i per 
això volem crear més vocaci-
ons”, concloïa.

Meritxell Budó 
també va ser espiada 
amb Pegasus

La Garriga

L’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya ha certificat 
que l’exconsellera de Pre-
sidència i exalcaldessa de 
la Garriga, Meritxell Budó, 
també va ser espiada amb 
Pegasus, segons ha informat 
el vicepresident del govern i 
conseller de Polítiques Digi-
tals i Territori, Jordi Puigne-
ró. El vicepresident ha dit que 
no se sap exactament quan 
van ser infectats els seus 
telèfons, però sí que va passar 
abans del juliol del 2020. El 
nom de Budó se suma als de 
molts altres polítics i activis-
tes independentistes, entre 
els quals també hi ha l’euro-
diputat d’ERC i exalcalde de 
Caldes, Jordi Soler, que va ser 
espiat l’any 2020.

Tres noves fonts 
adaptades per a 
gossos a Mollet

Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet ha 
instal·lat tres noves fonts 
amb abeuradors per a gossos. 
Tenen dues aixetes, una de 
superior i una d’inferior, que 
faciliten que les mascotes 
puguin veure aigua quan 
són al carrer. S’han col·locat 
a les places Rafael Alberti i 
Josep Tarradellas, on s’han 
substituït les antigues fonts 
que hi havia. La tercera s’ha 
col·locat a l’avinguda del 
Tir Olímpic. Amb aquestes, 
Mollet ja disposa de d’11 
fonts duals instal·lades a 
diversos punts de la ciutat 
des que es van començar a 
instal·lar a l’octubre.

Federalistes d’Esquerres analitza  
la guerra a Ucraïna
Granollers L’historiador i degà de la facultat d’Economia i 
Comunicació de la UVic Josep Burgaya va reflexionar sobre 
la guerra a Ucraïna dins del cicle L’Europa que Volem, de 
Federalistes d’Esquerres, a Can Jonch, de Granollers. Per 
Burgaya, Putin no s’esperava la ineficiència del seu exèrcit 
ni la cohesió occidental, però també és cert que la guerra 
ha posat en evidència el poc pes polític d’Europa i la seva 
dependència energètica. Alerta que focalitzar-ho tot en la 
derrota de Putin “és obligar-lo a morir matant” i, per tant, 
se li haurà de permetre la victòria dels territoris ocupats. I 
opina que Europa hauria fer esforços per reinsertar Rússia, 
perquè és part d’Europa, com Ucraïna.

El paper de les noves 
generacions en la 
transformació del món

La Garriga “El món us necessita avui, 
perquè la vostra veu és més necessària que 
mai. Almenys, ho heu d’intentar.” Ho va dir 
Kira Bir Sethi, experta educativa de la Índia, 
fundadora de Design for Change, que ha 
participat, del 25 al 29 d’abril, en unes jorna-
des de reflexió sobre la transformació de la 
societat en els entorns educatius al col·legi 
SEK Catalunya, de la Garriga. Marc Prensky, 
dels EUA, fundador de 2 Billion Kids Project 

va dir, en les mateixes jornades, que caldria 
reenfocar el propòsit de l’educació “per tal 
que no només estigui dirigit al que volem 
aprendre sinó al que volem aconseguir”. 
Miguel Luengo, president de Design for 
Change Espanya, afegia: “Els infants no són 
el futur, són el present i els hem d’escoltar.” 
I Nieves Segovia, presidenta de la Institució 
Educativa SEK,  se sumava a la reflexió i 
insistia en què “l’escola també ha d’apren-
dre, no només els alumnes. Han de prendre 
part activa els professors i la resta de la 
comunitat que educa. Només amb aquesta 
actitut es podran fer les coses d’una altra 
manera; només així es podrà canviar”.
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Les escoles Els Raiers de La Pobla de
Segur i l’Escola Valldeflors de Tremp
coneixen el passat geològic del Pallars amb
el programa educatiu Investiga.edu - La
Manyana
Aquest curs les escoles Els Raiers de La Pobla de Segur i Valldeflors de Tremp participen al
programa Investiga.edu amb dos projectes de recerca escolar que volen apropar l’alumnat al
passat geològic del Pallars i posar en valor el patrimoni paleontològic i miner d’aquest territori
que forma part del Geoparc Orígens als Pirineus Catalans.

Gràcies al programa Investiga.edu, els centres participants poden descobrir i aplicar el mètode
científic com a eina per conèixer el seu entorn a través de diferents activitats i sortides. Aquest
programa és un projecte promogut per l’Associació Recerca i Difusió del Patrimoni Històric
(ARDPH) i compta amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la
Tecnologia – Ministeri de Ciència i Innovació. A més, en el cas d’aquests dos projectes al
Pallars, compta també amb el suport del Geoparc Orígens als Pirineus Catalans.

L’escola Els Raiers de la Pobla de Segur realitza la seva recerca sobre la mineria al Pallars amb
un projecte centrat en les salines de Gerri de la Sal. El passat mes d’abril els i les alumnes de
sisè van visitar el museu i les salines i van poder conèixer aquest espai històric i la seva relació
amb la mineria, les persones que van treballar-hi i com va ser l’impacte d’aquesta activitat
minera en la formació passada i present d’aquest indret singular. A més, a través de diferents
activitats d’aula han investigat altres minerals que podem trobar al Geoparc, com és el procés de
formació de la sal o perquè podem trobar aquest mineral avui en dia al Pallars.

Per altra banda, l’escola Valldeflors de Tremp centra el seu projecte en investigar alguns dels
fòssils que podem trobar a la zona de la Conca de Tremp per apropar-se a com era el paisatge
d’aquest territori fa milions d’anys. Després de treballar durant setmanes a l’aula, fa uns dies els
i les alumnes de cinquè van realitzar una sortida de camp amb l’acompanyament del geòleg
Xavier Mir, assessor científic del Geoparc Orígens als Pirineus Catalans, per diferents jaciments
paleontològics del territori on van poder aplicar els coneixements adquirits.

A través d’aquests dos projectes Investiga.edu, que ara es troben ja en la seva fase final en la
que els nens i nenes hauran de presentar el resultat de les seves investigacions, l’alumnat de
les escoles Els Raiers i Valldeflors han pogut vincular-se al seu territori mitjançant un
apropament científic, descobrint en la geologia una eina per al coneixement del seu entorn.
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La Paeria difon els Objectius de
Desenvolupament Sostenible entre 800
estudiants de secundària a través d’una
obra de teatre - La Manyana
La regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, Sandra Castro, ha donat el tret
de sortida a les sessions escolars de la nova edició de l’obra de teatre POLS, a càrrec de la
Companyia La Inestable 21 de l’Aula Municipal de Teatre. Aquesta peça treballa els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS). La representació, dirigida a l’alumnat dels instituts de la
ciutat, té lloc els dies 5 i 6 de maig a la Sala 1 del Teatre Escorxador, en dos torns, a les 10 h i a
les 12 h.

L’objectiu principal d’aquest projecte resideix a donar a conèixer els ODS als i les joves de
Lleida. L’espectacle s’ofereix a les classes de 2on d’ESO que, després, treballaran a l’aula
diferents temàtiques vinculades a la solidaritat i la diversitat cultural. L’obra s’acompanya d’una
Guia Didàctica amb diferents activitats per a conèixer els ODS que s’ha enviat a tots els centres
educatius de la ciutat. La intenció és poder treballar de forma transversal i anual amb tots els
centres educatius i amb els 2ns d’ESO.

Més de 800 joves de 2on de la ESO de 12 centres educatius diferents de la ciutat gaudiran
d’aquesta obra que fora part d’un projecte d’Educació per la Transformació Social, amb la
finalitat de crear consciència crítica. El guió de l’obra s’ha fet amb els i les joves de la companyia
teatral.

Els instituts que gaudiran de la representació són: INS Torrevicens, INS FEDAC, Fundació
Privada Ilersis, INS Ronda, INS Estonnac, INS Templers, INS Manel de Montsuar, INS Torre
Queralt, INS Episcopal, INS Joan Oró, INS Gil i Gaya i l’INS Sant Jaume les Heures.

Els actors i actrius de La Inestable 21 són Blau Terés, Emma Cruz, Jan Marc Salamanca,
Lamira, Mar Ribalta, Núria Egea i Tina Muñoz.

https://www.lamanyana.cat/la-paeria-difon-els-objectius-de-desenvolupament-sostenible-entre-800-estudiants-de-secundaria-a-traves-duna-obra-de-teatre/
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El repte de la inclusió a la universitat
Kumba Sakoli, graduada en ciències polítiques i de l’administració (CPA) per la Universitat de
Girona (UdG), creu que el “racisme estructural” és una de les barreres: “Existeix una estructura
de poder dins la qual qualsevol persona que no és blanca, home, heteronormatiu i amb una
certa posició econòmica es troba en la meitat inferior de la relació de la jerarquia de poder i, per
tant, està destinada a ser modelada, civilitzada o assimilada amb la finalitat de fer-la encaixar”.

L’estudiant del grau de ciències polítiques i de l’administració a la UdG Mariama Jadama té molt
clara la relació entre el tracte que reben les famílies amb trajectòria migrant i el nivell educatiu
dels seus fills: “Els primers anys posteriors a l’arribada de les nostres famílies al país impliquen
viure en la marginalitat, treballar sense contracte i sense cotització, i un cop se superen les
barreres per legalitzar la situació, se’ns reserven les feines més precàries i mal pagades del
mercat laboral.” Això, al seu entendre, té conseqüències per als fills: “És impossible dedicar
temps a la família i, per tant, fer el seguiment de l’evolució dels fills a l’escola o ajudar-los amb
els deures, i tampoc es poden contractar cursos de reforç. Si hi sumem que estem condemnats a
viure en barris guetitzats i a estudiar en escoles i instituts segregats, es fa evident que tenim molt
en contra per assolir el nivell que s’espera de nosaltres per arribar als estudis universitaris”.

En aquest sentit, respecte al tipus de centres d’estudis, és significativa la seva relació amb
l’accés a les universitats, i més si tenim en compte que, de forma predominant, les persones
immigrants solen desenvolupar els seus estudis en centres públics. Segons dades publicades
pel mitjà de comunicació Crític, a Catalunya la Universitat Pompeu Fabra és la que té més
alumnes provinents d’instituts privats o concertats, un 54%. La UdG lidera el rànquing
d’universitats amb més alumnes provinents de centres públics de secundària, el 77%; seguida
per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb poc més del 70%.

Cal destacar que aquí trobem una primera variable divisòria que s’explica per la diferència entre
les universitats ubicades fora de la província de Barcelona i les universitats ubicades a la
província de la capital catalana pel que fa al percentatge d’alumnes provinents de centres
públics. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és la que té menys alumnes provinents de
centres privats o concertats, poc més d’un terç, seguida per la Universitat de Barcelona, amb un
47% d’alumnes, i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb un 50%. D'altra banda, totes les
universitat públiques del país ubicades fora de la demarcació de Barcelona presenten un
nombre d’alumnes provinents de centres no públics per sota d’un terç, amb la Universitat de
Lleida com la que en té més, amb un 32%.

El percentatge mitjà a les universitats públiques de Catalunya d'alumnes provinents de centres
privats o concertats és del 41%, molt per sobre del percentatge d’alumnes que cursen en centres
no públics els estudis de secundària que donen accés als estudis universitaris. Segons dades
publicades pel departament d’Educació per al curs 2021-2022, un 67% dels alumnes que cursen
batxillerat o cicles formatius de grau superior ho fan en centres públics, enfront d'un 33% que ho
fan en centres privats o concertats.

La segregació educativa

Aisetu Ceesay, treballadora i estudiant de CPA, va estudiar a l’escola La Farga de Salt, on

https://www.ara.cat/comarquesgironines/repte-inclusio-universitat_130_4357995.html


pràcticament el 100% d’alumnes són immigrants o fills d’immigrants, després va passar a
l’Institut Vallvera, on es va trobar el mateix panorama. En la seva opinió “viure l’educació en un
entorn tan segregat et condiciona”.

Diaba Dembele apunta en la mateixa direcció: “A l'arribar a quart d’ESO, el professorat em va
bombardejar amb informacions sobre formació professional (FP), que són estudis que tenen molt
mèrit, quan em motivaven més els estudis universitaris. En el moment de decidir, havia
interioritzat tant que havia de fer FP que ja no reconeixia aquella aspiració d’estudiar a la
universitat. Vaig començar un curs de FP, que vaig deixar fa poc perquè no em motivava, i ara
estic treballant per recuperar la il·lusió perduda i matricular-me a la universitat”.

Valor pedagògic de la barreja

Sheila González, doctora en polítiques públiques i transformació social per la UAB,  assegura
que els poders públics tenen un paper molt important en la perpetuació de la segregació escolar:
“Cal que les administracions públiques s’afanyin a aplicar la llei i el pacte signat contra la
segregació. No pot ser que, després de treballar en un pacte de país contra la segregació i una
normativa que l’acompanyi, seguim sense voluntat ni recursos per revertir la situació”. Respecte
al paper de les famílies, puntualitza: “Cal canviar el marc de pensament: no existeix un dret a la
tria d’escoles o instituts, el que hem de garantir és l’educació dels infants i joves. Cal que el
procés de tria passi de ser administratiu a educatiu, per tal de viure la barreja com un valor
pedagògic”.

Sense referents per a les persones racialitzades

Un altre aspecte que destaca la comunitat educativa és la falta de referents per a la comunitat
immigrant en l’àmbit universitari. Umu Ceesay, estudiant de CPA a la UdG, diu això respecte a
la seva presència a la Universitat de Girona: “Som aquí (a la universitat), però no se’ns espera.
Tenim tan assumit que no pertanyem a aquest lloc que en fem una lectura errònia: pensem que
som persones privilegiades, quan en realitat és un dret que s’ha de garantir a tothom.”

L’èxit de ser de Salt

A Salt, des del 2017, té lloc un mínim d’una trobada anual dins del projecte Fòrum d’Estudiants
de Salt (el darrer es va celebrar el març al campus universitari EUSES), un projecte liderat per
joves estudiants dels diferents instituts del poble i dirigit a estudiants, graduats i docents amb la
finalitat de compartir experiències i orientar als alumnes de Salt sobre opcions que tenen a
l’abast per seguir estudiant.  L’acte central d’aquesta última trobada va ser l’anomenat Mentoring
i orientació per àrees d’interès, un espai dividit en deu àrees d’estudi o sortides professionals
amb persones mentores, que desenvolupen els estudis o la vida laboral dins de l’àrea d’interès,
i que expliquen als alumnes les seves vivències i els resolen dubtes sobre el seu futur acadèmic
o professional. Aquest Fòrum promou que els alumnes de Salt puguin conversar amb persones
que han passat pels mateixos centres educatius i que han explorat o exploren sortides
acadèmiques o laborals d’interès compartit. El lema de la taula rodona que va tancar el Fòrum
va ser “La relació entre ser de Salt i l'èxit acadèmic".  Mariama Jadama va explicar la seva
experiència: “Si dins la societat hi ha racisme, en l’àmbit acadèmic també, potser més subtil però
en trobem. S’espera menys de mi pel fet de venir d’on vinc, i se m’elogia per mèrits que no
generen aquest entusiasme si els fa una altra estudiant.” I va sentenciar: “Hi ha un cert
paternalisme cap a les persones racialitzades que arriben a les aules universitàries, les visions



que hi aportem es valoren des de la perspectiva de qui som i d’on venim, i es qualifiquen de
diferents o interessants. Moltes vegades no sé fins a quin punt em mereixo la puntuació que trec
d’un determinat treball; temo ser aquell punt de diversitat de l’aula”.

La realitat en què es desenvolupen els immigrants o els fills d’immigrants condiciona el seu
creixement personal, així com les seves aspiracions acadèmiques o laborals. Així, qui
aconsegueix superar les diferents barreres per mèrit propi se sent de vegades impostor de les
seves vivències, ja que no semblava predestinat a tenir aquesta trajectòria.

Algunes de les opinions d’aquest reportatge s’han extret de la taula rodona titulada Una mirada
del racisme a Catalunya i Espanya, organitzada per un grup d’estudiants de l’Àrea de Ciència
Política de la UdG, moderada per l’Adama Boiro, un acte en el qual van participar estudiants i
professors per conversar sobre la realitat de les persones racialitzades a Catalunya,
particularment a les universitats i al llarg de les primeres etapes educatives.

També es van recollir testimonis d’una taula rodona a Salt, integrada per professors i exalumnes
de les escoles i instituts del poble, sota el lema “Compartim poble, compartim escola: ens hi
juguem el futur de Salt”, i amb la intervenció com a ponent de Sheila González, professora de la
UAB. La trobada va ser organitzada per l’entitat Salt’Educa, una plataforma impulsada per
famílies saltenques per lluitar contra la segregació escolar i a favor d’una inclusió més gran a les
escoles i instituts de Salt.
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