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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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Irene Rigau: "Si no protegim la immersió,
anirem cap al model basc i es posarà en risc
la cohesió" | NacióDigital
El nom de l'exconsellera Irene Rigau (Banyoles, 1951) és clau per entendre l'

acord per defensar la immersió que aquesta setmana ha acabat embarrancant al Parlament

. Ha estat la impulsora d'una entesa per modificar la llei de política lingüística com a resposta a
la sentència que imposa un 25% de castellà a les aules. Cogut a foc lent durant

dos mesos

, el van signar, finalment,

ERC, Junts, el PSC i els comun

s. Però, en tan sols vuit hores,

el pacte a quatre va saltar pels aires

per la discrepància a Junts i d'entitats del sobiranisme civil. 

El resultat és que, un mes i mig després de l'execució de la sentència, no hi ha hagut cap
resposta als tribunals des del Parlament. Rigau avisa dels riscos que això suposa tant pel
professorat com pel model d'escola catalana. Especificar que la llengua vehicular als centres ha
de ser

"només" el català

, com defensen sectors de l'independentisme que critiquen que l'acord no protegeix la immersió,
suposa, segons l'exconsellera, obrir la porta perquè els tribunals

imposin el 50% de castellà

. Tot plegat, amb la conseqüència que s'acabi anant cap al model basc amb escoles
exclusivament catalanes al marge del sistema públic que suposarien

"posar en risc la cohesió social".   

- L'acord per defensar la immersió al Parlament s’ha ajornat per tercera vegada. Vostè que
en va ser impulsora, està decebuda?

- No, jo entenc que les coses que es presenten amb rapidesa, de vegades funcionen més que
mai i de vegades generen més problemes dels previstos.

- Som en el segon dels escenaris.

- El que em sorprèn no és tant el temps que es prenen, que és legítim, sinó la falta de reflexió
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que sembla que hi ha per a una part del món vinculat a la política educativa, que és les
conseqüències que té prendre o no prendre aquesta decisió. Estem en un moment en què
sembla que es governa molt per a la immediatesa. Sí que la política ha de servir per resoldre
problemes immediats i reals de la gent, però sempre tenint previst i present les conseqüències
de les decisions que prens. Quines conseqüències té per a l’escola catalana acceptar el 25% de
castellà? Quines conseqüències té no fer res? I quines conseqüències té aprovar una llei? Si em
demostren que la proposta que he estimulat no és la millor, amb tota humilitat, doncs ho deixaré
estar.

- Si arriba a saber que l'acord embarranca d’aquesta manera, s’hi hagués posat?

- Sí. Vaig posar-m’hi sola a partir d’unes declaracions a la ràdio. Vaig defensar que s’ha de refer
el consens lingüístic a Catalunya perquè aquesta sentència ve d’una llei, la llei Wert, i que
l'actual llei tampoc resol quan diu a la disposició 38 que les administracions educatives
garantiran l’ensenyament en castellà. Allò ho van pactar PSOE i ERC, i van excloure les altres
forces polítiques catalanes del pacte. Aquests pactes fets amb marge estret quan afecten tota la
societat porten problemes i, en llengua, és claríssim. Hauria d’haver-hi estat inclòs el PDECat,
Junts i la CUP, i fer un front català.

"El castellà mai ha estat exclòs del sistema. Quan s’ha dit que el català és la llengua
normalment emprada vol dir generalment emprada, no exclusivament emprada"

- Per tant, la Lomloe no protegeix la immersió?

- Com és que quan es va aprovar allò ningú dels que ara troben tan horrorosa la iniciativa al
Parlament va protestar? Que no sabem que no tenim competències exclusives i que les lleis
orgàniques ens manen? O només reaccionem quan tenim un problema? Jo vaig entendre que a
aquella decisió li havia faltat consens. Faltava més gent per assumir que l’ensenyament en
castellà havia de formar part del sistema.

- A nivell pràctic, ja en forma.

- El castellà mai ha estat exclòs del sistema. Quan s’ha dit que el català és la llengua
normalment emprada vol dir generalment emprada, no exclusivament emprada. Per tant, sí que
és veritat que hem estat molts anys sense impartir matèries en castellà. Nosaltres hem pogut
demostrar que, encara que no es fessin matèries en castellà, s’assolia l’objectiu final, que és el
domini de les dues llengües. Però la sentència del 2010 va ser aclaparadora. I aquí és quan
comença veritablement el problema. Al Parlament aprovem l’Estatut, que deia que el català era
la llengua preferent, i la sentència va dir que el castellà havia de tenir un tracte equivalent. Va
marcar l’objectiu del 50%-50%. Qualsevol mesura que es deixi derivada de l’aplicació d’una
sentència per part dels tribunals tendirà al 50% si políticament no s’utilitzen competències de les
quals es disposa per intentar evitar-ho.  

https://www.naciodigital.cat/noticia/233846/acord-protegir-immersio-embarranca-parlament


Irene Rigau ha estat clau en la negociació de l'acord per la immersió al Parlament. Foto: Adrià
Costa

- No aprovar la modificació de la llei de política lingüística ens abocaria al model basc? 

- Un ha de pensar què passaria a Catalunya si renunciem a fer una llei pròpia per regular
aquesta circumstància imperativa que tenim per llei orgànica i deixem que ens ho regulin els
tribunals. Com que el tribunal diu que, com a mínim, s'ha de fer el 25% en castellà, però sabem
que l’objectiu de la sentència del TC ens pot situar en el 50% en poc temps, què passaria si el
50% i 50% fos la realitat lingüística a les escoles públiques? Em temo que tornarien a sorgir
escoles privades exclusivament catalanes per esquivar-ho.

- Quina impacte tindria això?

- Si a Catalunya se substituís el model global d’escola catalana pública i concertada i la gent
que s’ho pogués pagar apostés per l’escola privada només en català, seria una gran escletxa en
contra de la cohesió social que havíem aconseguit amb l’actual model. Dic això perquè
persones que són molt crítiques amb l’acord ja comencen a apuntar que potser el que
necessitem és el model basc. És aleshores que he vist que hi ha molta cosa que està perillant
darrere de tot aquest debat. Si no protegim el model actual, anirem al model basc i es posarà en
risc la cohesió social. 

- Què suposa per als centres educatius i el professorat que, en aquests moments, aquest
acord hagi embarrancat al Parlament? Vol dir que estan desprotegits?

- Doncs, sí, evidentment. Què ha passat quan un centre, després que una família ho hagi
demanat, rep una sentència que diu que s’ha d’impartir el 25% en castellà a la classe d’aquell
alumne? Quina protecció ha tingut aquell mestre?

- L’ha hagut d’aplicar.



- Doncs, generalitzem això al sistema. No incentivaré mai l’incompliment d’una sentència per
part d’un docent. Una cosa és que ho faci el polític, l’altra és que ho faci un professor. Per això
crec que és tan important demostrar que les polítiques en defensa del model no pot comportar la
pèrdua de seguretat jurídica dels professionals i separar-ho del risc que corren els polítics quan
toca córrer-los.

"Els que diuen que volen defensar el català el primer que han de fer és defensar els
professors que han de garantir el català. Demanar que sigui exclusivament en català
és posar tot el professorat en perill"

- Sindicats com USTEC, entitats com l'ANC i partits com la CUP o dirigents de Junts
reclamen que s'especifiqui que "només" el català és llengua vehicular

- Per a mi és deixar-lo als peus dels cavalls. Anem a analitzar aquesta afirmació: és que fins ara
no l’hem tingut protegit el català, quan hem dit que és la llengua normalment emprada? Quan
hem demostrat que hi ha entre un 14% i un 17% de centres que imparteixen continguts en
castellà? Quan hem demostrat que al final d’etapa el domini del català i del castellà era
equivalent, i el domini oral i escrit a la selectivitat era equivalent? Els que diuen que volen
defensar el català el primer que han de fer és defensar els professors que han de garantir el
català. Demanar que sigui exclusivament en català és posar tot el professorat en perill. Confio
que els principals sindicats, com USTEC, reflexionaran sobre aquest tema. UGT i CCOO ja ho
han fet. Es pot posar en perill tot el professorat, i la prova és que no han demanat mai que els
professors que estan obligats a impartir el 25% de castellà a la seva aula desobeeixin. Si no
l’han demanat pels 50 casos que hi ha hagut, per què l’hem de demanar pels 100.000?   

Rigau va ser consellera d'Educació durant el govern d'Artur Mas. Foto: Adrià Costa

- Aleshores, l'acord del Parlament busca esquivar el 25% i, a la vegada, impedir que els
tribunals en demanin més?

- Si en el cas de les denúncies la Generalitat no demanen que aquells professors desobeeixin



perquè quedarien desprotegits totalment, tenint present que la sentència no només afecta aules
concretes sinó tot el sistema, o el conjunt del sistema es comporta com el professor de l’aula
d’aquella família que ha demanat l’aplicació del 25% o bé hi ha una alternativa i es va a l’arrel
de la denúncia, que és la inacció del Govern a l’hora de regular l’ensenyament en castellà. Això
ve d’una denúncia de l’advocat de l’Estat que ERC no va fer retirar mentre negociava la llei.
Aquesta denúncia fa el seu camí, mentrestant es pacta la Lomloe i, quan s’ha votat tothom
celebra a que s’hagi blindat la immersió i, després, surt la sentència. Em vaig quedar sola
advertint que no quedava blindada la immersió. 

- La sentència del TSJC és en base a la llei Wert, ja derogada.

- Què pretenia la llei Wert i què pretenia la llei Celáa? El TSJC té pendent d’executar una
sentència que deriva de l’incompliment de la llei Wert, que deia que s’ha de fer matèries en
castellà a tot el sistema. La llei Celáa diu que s’ha de garantir l’ensenyament en castellà. D’això
podem entendre fer-ho tot o triar en quins moments, quines matèries, a quins llocs més i a quins
llocs menys. Anem a aprofitar aquest marge, aquesta millora, que parteix d’un principi que no
havíem tingut mai, que era que una llei orgànica regulés els ensenyaments en castellà per a
Catalunya. No ho havíem tingut mai, perquè el PP s’havia proposat que Catalunya canviés de
model, que era el que em demanava Wert, que féssim com el País Basc perquè no volen que el
català sigui la llengua de cohesió social.

- Continua mantenint converses amb els grups per intentar recosir el consens?

- Diguem-ne que ho segueixo activament.

- Entén que Junts se’n desmarqués vuit hores després de registrar-lo al Parlament?

- No, no ho vaig entendre. Era una decisió del grup parlamentari, i quan un grup pren una
decisió però després nota que hi ha discrepàncies en persones que no hi han intervingut perquè
era de caràcter d’urgència, hi ha el tràmit de les esmenes. Jo vaig entendre que ho aturessin per
discrepàncies, el que no vaig entendre és que no formulessin esmenes immediatament per
tramitar l’acord de forma esmenada amb els altres grups.

"Dir que pots fer matèries en anglès i que l’escola catalana no pot impartir continguts
en castellà em sembla una provocació gratuïta"

- Quin pot ser ara el desllorigador? En base a quin concepte es pot reagrupar els quatre
partits en una esmena?

- És complicat. Jo crec que la solució continua sent optar per la pedagogia. Si l’objectiu final és
el ple domini del català i del castellà, hem de confiar en les estratègies metodològiques dels
centres per garantir aquest objectiu. El que passa és que no s’estan qüestionant les
metodologies, hi ha qui qüestiona el fet que pugui haver-hi ensenyament en castellà. Dir que
pots fer matèries en anglès i que l’escola catalana no pot impartir continguts en castellà em
sembla una provocació gratuïta. Sí que sempre he estat partidària de no fer matèries totalment
en una llengua o en una altra, sinó de tenir present que determinats continguts o materials
poden ser tractats en català, castellà o anglès. Quan els tribunals s’han posat en el camp
pedagògic és quan s’ha esquerdat l’acció educativa. Al mínim de 25% de castellà ara
t’afegeixen que ha de ser una llengua troncal. Aquí hi ha una cosa curiosa: el pati, a primària, és
considerat matèria lectiva per llei.  



L'exconsellera alerta del risc que suposa no modificar la llei de política lingüística. Foto: Adrià
Costa

- Això no ho tenim prou present.

- 25 hores lectives a la setmana i, d’aquestes 25, n’hi ha dues i mitja que són de pati. Al pati, si
els professors no dirigeixen el joc, els alumnes reprodueixen la llengua majoritària i el canvi d’ús
que fan els adults també el fan els nens. Haurem d’enfortir la capacitat de no canviar de llengua
gratuïtament. Però el pati és horari lectiu i jo, en el seu dia, justificava les hores de pati. Després,
les assignatures de plàstica, educació física, música... Però deien que no. Quan es puntua i es
dona un títol, es valora i es tenen en compte totes les matèries, però resulta no totes les matèries
son valuoses per complir les sentències del castellà. Què estan buscant?

- Què estan buscant?

- Anar al moll de l’os. Què ha fet Feijóo a Galícia? 50% i 50%, però les matemàtiques en
castellà, obligatòriament. I el gallec s’ha diluït. Si vas per la vida comptant en castellà, comptes
en castellà en el teu dia a dia i vius en castellà. La manera de protegir el català és enfortir i ser
més exigent amb aquest objectiu final de garantir el domini. Per això la proposta de modificació
de la llei de política lingüística diu que s’avaluarà l’objectiu final de coneixement oral i escrit. Hi
afegim l’oral. 

"Vam intentar ser independents. I ningú va dubtar de quina va ser la meva posició.
Però no podem pensar i regular com si ho fóssim, perquè aboquem a la inseguretat
jurídica el sistema"

- Això requereix fiscalització per part de la conselleria. 

- Evidentment, el conseller va anunciar que les proves finals de competències bàsiques que es
fan serien de preguntes escrites i també de domini oral, com fem amb l’anglès. Com donem
seguretat al català? Insisteixo, posar que només s’utilitzarà el català ens porta directament al



model del 50%.    

- En tot cas, la proposta per modificar la llei de política lingüística garanteix que els
tribunals deixin d’actuar? 

- A Catalunya no hem tingut segur res mai, però hem fet camí. És veritat que vam intentar ser
independents. I ningú va dubtar de quina va ser la meva posició. Però no podem pensar i regular
com si ho fóssim, perquè aboquem a la inseguretat jurídica el sistema. Quan regules, has de fer-
ho d’acord amb el marc legal vigent. I tu pots aprovar això un dia, però l’endemà el Consell de
Garanties Estatutàries t’ho tombarà, l’endemà el govern central ho farà paralitzar. I que et
paralitzin una cosa per ideologia, és dur, però per incompetència? Tu no pots fer veure que tens
unes competències que no tens. El que dona seguretat jurídica al català és que pugui continuar
sent una llengua que la poden adquirir tant els que la reben des de casa com els que la reben
des de l’escola. Per tant, revisar les polítiques audiovisuals, les aplicacions informàtiques, tot
allò que avui dia és de gra domini i no està catalanitzat. 

- Hi ha qui diu que el model d’immersió ha fracassat. 

- Quan tu veus en Joan Mena o persones que estan dirigint institucions culturals molt importants
a Catalunya que diuen que gràcies al model són on són, jo que he sigut mestra d’immersió
abans que es fes pública la immersió, he vist el resultat i no accepto que es qüestioni que el
model no ha estat d’èxit. Altra cosa és la relaxació que s’ha produït fruit de diferents motius, i
hem d’admetre també que el procés ha tingut efectes col·laterals.   

Irene Rigau, durant l'entrevista amb NacióDigital. Foto: Adrià Costa

- Com ha influït en el cas de l’escola? 

- Ha fet que no s’hagi continuat insistint en la bondat que el català fos la llengua vehicular del
centre, això no vol dir que ho sigui de totes les matèries. Prefereixo que el català sigui llengua
vehicular al centre durant tot el temps escolar encara que en el temps lectiu hi hagi una



presència del castellà i l’anglès a l’hora d’impartir determinades activitats. Tot, sempre que sigui
d’acord amb el projecte del centre i que permeti salvar l’aprenentatge de la lectoescriptura del
català a partir de la immersió des d’infantil, que aquesta és la clau. Si podem continuar fent
immersió a infantil i als primers cicles de primària, haurem salvat un altra vegada l’escola
catalana; i jo crec que l’acord del Parlament això ho ha de permetre. 

- A molts centres es fa ja, des de fa anys, més d’un 25% de les classes en castellà? 

- Aquesta afirmació l’he sentit molt, però mai acompanyada del nom i cognom del centre. Les
estadístiques que tenim des del 2014 fins al 2021 recullin que entre un 17% i un 21% es fa en
castellà, anglès o altres llengües. L’ensenyament de matèries en anglès ha baixat. Per a mi era
una obsessió, l’èxit escolar va pujar perquè hi havia una pressió. Allò que el conseller verbalitza
i pregunta és calat per l’estructura com que això té valor. Si el conseller deixa de parlar del
català, deixa parlar de l’anglès i de l’èxit escolar, hi ha una relaxació. 

- Creu que això ha passat en els darrers anys? 

- Jo crec que sí. S’ha parlat de laïcitat, de segregació, beques, calendari... coses perimetrals del
sistema. Allò que és el nucli dur, ha de ser una obsessió pel dirigent de la conselleria de torn. El
català ha de ser una d’aquestes obsessions. Què pot haver passat quan diuen que s’ha estès el
castellà en els darrers anys? S’ha estès el castellà com a llengua relacional entre el professor i
l’alumne, això l’informe del Síndic ho deixa clar.

"Si el conseller deixa de parlar del català, deixa parlar de l’anglès i de l’èxit escolar,
hi ha una relaxació. El català ha de ser una obsessió"

- A què ho atribueix?

- A dos motiu. Per una banda, a la gran arribada de nous alumnes de fora amb una edat que ja
no poden fer immersió. La relació amb els adolescents no és fàcil i per empatitzar hi ha qui
pensa que li fa un favor si li parla en castellà encara que a la llarga el perjudica. Ha faltat reflexió
teòrica sobre quin és l’impacte de canviar la llengua de relació entre professor i alumne més que
la llengua d’impartició d’una matèria. I la llengua general del centre entre els propis professors
també s’han relaxat. Han fet de mirall del que ha fet la societat, que en els darrers anys ha
canviat de llengua amb una facilitat escandalosa, al meu entendre. S’ha incrementat molt el
percentatge de gent que davant d’una persona que no parla català li parla en castellà.

- Els docents fan referència també a la falta de recursos per atendre la complexitat a les
aules. 

- Una cosa són recursos de reflexió i de formació en l’àmbit lingüístic en la relació entre
professors i alumnes, i altra cosa, els recursos, que segur que en calen més, a les aules
d’acollida. Vam posar-hi molts recursos i poca reflexió teòrica sobre la pràctica relacional. Si el
català és llengua d’aula però no llengua d’escola perquè als passadissos, a l’entrada o al pati va
perdent pes, l’alumne nouvingut acaba pensant que no val la pena aprendre-la.   



Rigau assegura que tot el sou que es va retallar als docents s'ha retornat. Foto: Adrià Costa

- Com a consellera va haver de gestionar una etapa difícil que incloïa les retallades. 

- Va ser difícil per les directrius de retallades d’Europa, al contrari que ara, perquè hi va haver un
intent de recentralització molt fort per part del PP amb el ministre Wert i perquè teníem una
distància dels índexs de fracàs, de rendiment escolar i de formació postsecundària molt alta. De
l’esforç en aquesta darrera qüestió és del que jo estic més contenta en el pla de millora de l’èxit
escolar. Les retallades van ser dures, però hi ha una cosa que es diu molt poc: la Generalitat ha
tornat els diners retallats a les nòmines dels professors. I això, per què no es diu?  

- Els docents asseguren que el seu malestar actual prové, en bona part, de les retallades.
Comprèn les successives vagues convocades? 

- A mi el que em costa d’entendre és que cada vegada que la Generalitat ha fet un pagament, i fa
pocs mesos es va fer l’últim, per tornar els diners que s’havien retallat, no ho han fet públic. El
que sí que és veritat que ha quedat és una diferència horària de la jornada. 

"Les retallades van ser dures, però hi ha una cosa que es diu molt poc: la Generalitat
ha tornat els diners retallats a les nòmines dels professors. I això, per què no es diu?"

- Les dues hores lectives que estan negociació. 

- Exacte, que eren les de sempre i que és el tripartit qui les va rebaixar. Jo les vaig tornar a posar
com abans. Com és que la concertada fa quatre i cinc hores més que ells? La reivindicació
sindical pot ser que vol tornar a tenir la jornada lectiva de 23 hores, però tu com a administració
has de saber explicar que l’important és la dotació d’un centre, els espais de coordinació, els
horaris i pots arribar a comparar amb Europa quin és el nombre d’hores lectives. Ara,
econòmicament, tot el personal de la Generalitat ha recuperat tot allò que es va retallar. Ja vam
explicar que era transitori, que seria uns anys, i em sento satisfeta de veure que allò que vaig dir
s’ha complert. Encara que ho hagi fet una altre govern. No entenc per què no hi posen l’accent,

https://www.naciodigital.cat/noticia/233950/sindicats-educacio-porten-fins-al-final-pols-amb-conselleria?rlc=p1


la societat no n’és conscient.   

- Entén la bel·ligerància dels sindicats educatius amb el conseller Cambray?

- Ensenyament ha estat sempre la meva vida. Quan jo prenia una mesura, sabia a qui
disgustaria i a qui no. Perquè crec que la connexió existia. Altra cosa és que l’aplaudissin o no.
Crec que ara ha faltat connexió amb el món docent i s’han primat més aspectes que poden
agradar més les famílies i la societat en general. La modificació de calendari crec que es va
interpretar com una picada d’ullet a les famílies i una ofensa pel professorat perquè segons qui
podia entendre que no ho acceptaven perquè no volien treballar.

"La modificació de calendari es va interpretar com una picada d’ullet a les famílies i
una ofensa pel professorat perquè segons qui podia entendre que no ho acceptaven
perquè no volien treballar"

- Quin consell li donaria al conseller?

- Que a l’hora de prendre una decisió política executiva sempre has de saber a qui vols agradar.
Si per un moment creus que amb una decisió agrades més als pares que als mestres, has de
frenar. Si creus que agrades molt més a les mestres que als pares, t’has d’assegurar que els
mestres ho sabran explicar als pares.  

L'exconsellera va ser inhabilitada per l'organització del 9-N. Foto: Adrià Costa

- Creu que el calendari escolar ha d’escurçar vacances d’estiu i assemblar-se més al
d’altres països d’Europa?

- Aquest és un debat etern. És un tema que no s’hauria d’haver mogut del Consell Escolar de
Catalunya. Jo vaig ser la primera secretària del Consell, l’any 1986 el vam posar en marxa amb
Maria Rúbies com a presidenta, i vaig veure des de la primera reunió que no es podia tractar
unilateralment el calendari escolar si no s’abordava el les vacances laborals que pactaven els

https://www.naciodigital.cat/noticia/233944/els-sindicats-deducacio-convoquen-quatre-dies-mes-de-vaga


sindicats. Nosaltres hem tingut uns sindicats que, tradicionalment, eren masculins i negociaven
diners i no temps. La negociació dels temps que comportaven la conciliació ha arribat quan les
dones s’han incorporat al món sindical. Això ha costat molt. Però en aquells països que hi havia
més negociació del temps que aquí, s’havien negociat uns calendaris de vacances diferents als
espanyols. Això és el que permet fer un calendari escolar diferent.

- És a dir, que si no canvien els calendaris de vacances de les empreses no es pot canviar
el de les escoles?

- Mentre tothom negociï les vacances laborals tot juliol o tot agost, tu tens molt complicat fer un
canvi radical del calendari. Pots fer retocs. Per exemple, la Setmana Blanca, com que no
coincidia amb les vacances dels pares, s’havia de tornar a obrir l’escola per posar-hi monitors.
Jo ho vaig treure i vaig promoure els dies de lliure disposició i que cada centre es repartís petites
pauses en funció del municipi. Això ha funcionat i ningú ha demanat canviar-ho.

- I avançar l’inici de curs al setembre?

- Avançar-ho tot al 5 de setembre només en jornada de matí jo entenc que tampoc era la
resposta, perquè no arregles la conciliació.

"La primera quinzena de juliol, a les escoles tothom està a disposició del centre o
fent formació o treballant i, a partir del 15, tothom marxa excepte l’equip directiu"

- La conselleria argumenta que els docents poden preparar el curs durant el juliol perquè
és laborable encara que no sigui lectiu. Què passa al juliol a les escoles?

- La primera quinzena tothom està a disposició del centre o fent formació o treballant i, a partir
del 15, tothom marxa excepte l’equip directiu. A la concertada, el conveni laboral del juliol no
permet treballar, això no ho va tenir present el conseller, que no se’ls pot obligar. És molt
complicat. Amb la Setmana Blanca va passar que qui la va aprofitar van ser els professors, però
els nens no, s’havien quedat al poble o al barri perquè els pares treballaven. Qui troba normal
que una persona demani les vacances fragmentades per tenir una setmana al febrer o al març
per estar amb els nens perquè aturen l’escola?

Tothom està mentalitzat per fer torns a l’estiu per cobrir les vacances, però no hi ha una cultura
ni sindical ni laboral per fragmentar-les. Per altra banda, és veritat que la docència és una feina
estressant, i ara més que abans per la càrrega conflictiva relacional que hi ha. Que no hi ha prou
amb un mes estricte de vacances i cal un període important, jo sempre ho defensaré, però
defensaré per sobre de tot el nombre de dies lectius que té el calendari escolar. Si parlem de
calendari escolar, anem a la base.  

https://www.naciodigital.cat/noticia/230419/escoles-comencaran-curs-5-setembre


Irene Rigau sosté que no és viable canviar el calendari escolar sense canviar el laboral. Foto:
Adrià Costa

- Anem-hi.

- La proposta que s’ha fet de començar el dia 5 de setembre resta cinc hores de classe de tot
l’any. Llavors, de què parlem? De les hores que els alumnes han d’estudiar i aprendre o de les
hores que han d’anar a l’escola? Aquest és el motiu pel qual els docents estan enfadats, perquè
van entendre que primaven més la funció de guarderia que d’aprenentatge. Tu pots dir que com
que la Covid ha generat un dèficit en matemàtiques i en anglès aquest any allargarem el
calendari escolar per compensar. Quina resposta hi hauria hagut? Si es pagaria a banda no,
perquè el juliol ja es cobra, però potser caldrà anar l’última setmana d’agost a l’escola. O
s’allargaran classes fins al 30 de juny per compensar el dèficit. Hauríem tingut un enfocament
més moral que sindical. Ara, el professor s’ofèn quan se li qüestiona la professionalitat. Entenc
que ha passat això sense voler.   

- Després d’haver gestionat l’època de les retallades, la llei Wert i haver encaixat una
inhabilitació pel 9-N, quina reflexió li queda? 

- Els polítics no es poden endurir, han de ser forts i resilients. No poden endurir-se davant d’una
crítica per àcida que sigui. Jo no vaig deixar apreciar mai el col·lectiu per més que una part del
col·lectiu sindical tingués comportaments molt pocs cívics amb mi mateixa amb els escarnis
familiars que vaig viure, però no vaig voler mai ser víctima d’això. s’ha de ser molt resistent
sense endurir-se perquè cada servei té la seva ànima. El servei educatiu té la seva ànima, que
per això són feines vocacionals. 
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Pilar Alegría dice que la lucha contra el
acoso “no puede ser una tarea sólo de la
escuela” y llama a las familias a implicarse |
El Pueblo de Ceuta
“Las familias, el profesorado y todo el entorno de los centros educativos están implicados y
deben ayudar a nuestras niñas, niños y adolescentes en esta lucha común”, afirmó. Así lo
aseguró durante su participación en la jornada ‘Acoso escolar: ¿Qué podemos hacer desde
casa?’, organizada en Zaragoza por la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental.”Mi mensaje es
esperanzador: 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, a la larga, mayor bienestar para el alumnado y sus familias”, expuso. 

También subrayó que las consecuencias del acoso pueden ser devastadoras en las víctimas y
que “educar en los valores de convivencia y de respeto es la base desde la que construir una
sociedad mejor”.La ministra recordó que la atención a la salud mental en la infancia y la
adolescencia es una prioridad para los agentes sociales y que la nueva ley de educación
introduce la figura de ‘coordinador de bienestar’ y promoverá contenidos de desarrollo
emocional desde la Educación Infantil.

En España, según los datos de PISA de 2018, el 16,8% de los estudiantes de 15 años han
sufrido acoso escolar, frente a un 23% de media en los países de la OCDE. 

“Este es un dato que, aunque ha mejorado, sigue siendo preocupante”, señaló, y apuntó al
aumento de las cifras de ciberacoso.Alegría expuso también 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, como efecto de la pandemia de covid-19, el 11% de los jóvenes de 15 a 24
años reportan síndromes depresivos.
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Las grandes ciudades catalanas optan por
mantener el inicio de curso en las
guarderías | Cataluña | EL PAÍS

Niños jugando en una guardería de Barcelona, en una imagen de archivo.Consuelo
Batista

Las grandes ciudades han decidido no modificar el inicio de curso de las escuelas infantiles,
que son de competencia municipal. Según un sondeo hecho por este diario a los municipios de
mayor población, solo Tarragona y Lleida han optado por modificar el calendario de las
guarderías y adaptarlo al de las escuelas de primaria, que arrancan el 5 de septiembre, según
ha decidido el Departamento de Educación ara el curso próximo. Varias de ellas no descartan
sumarse al cambio en los cursos próximos, pero para este septiembre lo consideran precipitado
y no quiere soliviantar al personal.

El consejero Josep Gonzàlez-Cambray anunció por sorpresa a principios de febrero que el inicio
del curso escolar se adelantaba unos días en septiembre: primaria empezará el 5 y secundaria,
el 7. La decisión causó estupor y mucha indignación entre la comunidad educativa porque no se
había consensuado ni negociado. Educación todavía no ha publicado la orden de calendario,
donde se oficializará el avance del curso escolar una semana, pero se espera que lo haga en
las próximas semanas. En todo caso, la orden afecta a las etapas que son competencia del
Departamento de Educación (infantil de segundo ciclo, primaria, ESO, Bachillerato y FP, es
decir, de 3 a 18 años) pero no afecta a la mayoría de las guarderías públicas (927), porque están
gestionadas por los ayuntamientos, aunque sí a las 42 de la Generalitat, que empezarán
también el día 5.

Los municipios han decidido hacer caso omiso de esta modificación y han mantenido su
planificación. En algunos de ellos, el curso de las escuelas infantiles continuará empezando el
12 de septiembre, después de la Diada. Es el caso de Barcelona, Terrassa, Badalona o Girona.
La capital catalana ya anunció hace unos días que había llegado a un acuerdo con los
sindicatos para no modificar el inicio del curso para así tener “suficiente margen para cumplir los
requisitos del servicio a las familias y los derechos laborales del personal”, aseguró el
Ayuntamiento en un comunicado.
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Terrassa también consideran que este no es un buen año para modificar el calendario. “Este
año tenemos mucho trabajo antes del inicio del curso y el personal necesita más tiempo porque
tenemos muchas novedades, como aplicar la gratuidad de P2 y también la ampliación de 60
plazas, con lo que ello comporta a nivel de contratación de personal, compra de material y
reorganización de los espacios”, abunda la concejal de Educación, Teresa Ciurana.

En Girona también lo ven precipitado. “Por una cuestión organizativa y para garantizar los
cambios que hemos empezado, como la reducción de ratios, que hacemos estructural. Pero
también para estudiar cómo aplicar novedades como la gratuidad en Infantil 2″, tercia el concejal
de Educación, Àdam Bertran. No obstante, las tres ciudades admiten que no descartan modificar
y avanzar el inicio de las escuelas infantiles en cursos venideros. Pero esta moratoria también
les permite cierta paz laboral, ya que el personal de estas escuelas han protagonizado protestas
en las últimas semanas para mejorar las condiciones de trabajo.

En otros municipios, las guarderías arrancan antes, pero como en años anteriores. Así, en
Mataró empezarán el 8 de septiembre; en Sabadell, el día 6; y L’Hospitalet es el más precoz.
“Siempre empezamos el día 1 de septiembre y acabamos el 31 de julio. Así equiparamos el
calendario con las privadas y también facilita la conciliación de las familias”, argumenta David
Quirós, concejal de Educación de la segunda ciudad catalana.

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

Suscríbete

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra
newsletter semanal
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Els sindicats d'educació convoquen quatre
dies més de vaga | NacióGirona
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/girona/noticia/34679/sindicats-educacio-convoquen-quatre-dies-mes-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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Detrás de la fachada de ladrillo
rojo más bien anodina del centro
público Daniel Mangrané de Tor-
tosa se esconde un punto de ob-
servación de la educación del fu-
turo. Los alumnos pueden salir
en algunas clases a hacer los ejer-
cicios al aire libre, hacen activida-
des en beneficio de la comunidad,
se enseñan entre distintas eda-
des, desarrollan proyectos en gru-
po y acometen tareas individua-
les. Aprendende forma competen-
cial y reflexionan sobre el porqué
de las cosas, y también estudian
contenidos, memorizan datos y
tienen exámenes tradicionales.
Los tutores se reúnen con cada
alumno y su familia al menos tres
veces durante el curso para fijar-
se objetivos concretos. Es un insti-
tuto escuela; asisten alumnos de
3 a 16 años. Los docentes de edu-
cación primaria y de secundaria
trabajan de forma muy próxima,
a veces juntos, y han reestructura-
do los ciclos para facilitar la tran-
sición entre etapas. Apenas hay
conflictividad ni repeticiones. Los
resultados de los alumnos cuan-
doacaban y salen ahacer el Bachi-
llerato o un ciclo de Formación
Profesional en otros institutos
son buenos. El número de matri-
culados va en aumento.

El curso que viene todos los
centros educativos empezarán a
aplicar el nuevo modelo de ense-
ñanza basado en competencias.
Pero el Daniel Mangrané, como
otros muchos en España, lleva
años haciéndolo. El centro deTor-
tosa ha recibido en los últimos
años diversas distinciones, desde
un premio a sus prácticas inclusi-

vas al galardón que concede el
Círculo de Economía, la organiza-
ción que reúne a la élite empresa-
rial catalana.

El director del instituto escue-
la, Alberto Esteban, de 40 años, es
muy sociable. Por eso, dice, hace
unos 15 decidió dejar su carrera
profesional como ingeniero de te-
lecomunicaciones, en la que se pa-
saba “todo el día delante del orde-
nador” y convertirse en profesor
de Matemáticas, el trabajo que
quería hacer cuando era niño. Es-
teban participa en varios proyec-
tos de la Fundació Bofill, una enti-
dadquepromueve la equidad edu-
cativa, y dirige también proyectos
fin de carrera de futuros maes-
tros en la universidad pública de
Tarragona, la Rovira i Virgili.

El Daniel Mangrané, original-
mente un colegio de infantil y pri-
maria quehaceuna década empe-
zó a incorporar los cursos deEdu-
cación Secundaria Obligatoria
(ESO) hasta completar la etapa,
ha organizado de forma diferente
los cursos, explica Esteban. Las
dos primeras clases de infantil
(tres y cuatro años) forman el pri-
mer ciclo, dedicado a la psicomo-
tricidad fina. El segundoestá com-
puesto por el último nivel de in-
fantil y los dos primeros de prima-
ria, y se centra sobre todo en la
lectoescritura. Tercero, cuarto y
quinto de Primaria integran el si-
guiente, que hace hincapié en la
comprensión lectora. Sexto dePri-
maria y los dos primeros cursos
de la ESO forman un ciclo bisa-

gra, con aspectos de ambas eta-
pas (los de sexto, por ejemplo, tie-
nen ya algunas optativas), y cada
grupo tiene un tutor de primaria
y otro de secundaria que perma-
necen los tres años con los mis-
mos alumnos. Tercero y cuarto
de secundaria forman el último
ciclo, que tiene entre sus objeti-
vos que los alumnos sean cada
vez más autónomos.

Los estudiantes se mezclan
con otros más mayores o peque-
ños en ciertas asignaturas y activi-
dades. Y el director asegura que
los docentes de unas y otras eta-
pas aprenden entre sí. “Intenta-
mos hacer muchas dinámicas co-
munes y no nos consideramos
maestros de infantil o de prima-
ria o profesores de secundaria, si-
no docentes del instituto escuela
con una misión común”.

El porqué de las cosas
Algunos elementos juegan a fa-
vor: a pesar de abarcar tantos cur-
sos, el DanielMangrané tiene una
cifra manejable de alumnos, 580
organizados en dos líneas. Con
cerca del 30% de familias de ori-
gen extranjero, el centro se ubica
en una pedanía de Tortosa, Jesús,
que conserva el ambiente fami-
liar de un pueblo donde todo el
mundo se conoce. Los patios del
centro están rodeados de huertas
con el macizo del Parque Natural
Dels Ports al fondo.

Aplicar el enfoque competen-
cial, afirma Imma Selma, profeso-
ra de Sociales, no significa pres-
cindir del aprendizaje memorísti-
co o no ponerles exámenes tradi-
cionales a sus alumnos. “A veces
los hacemos, porque son concep-
tos que creo que deben saber pa-
ra poder aplicarlos después en
una tarea”. Se trata, sigue Selma,
de no quedarse solo en eso. “En
Historia procuramos que se pre-
gunten el porqué de las cosas. No
limitarnos a decirles: ‘Las causas
son estas’, sino hacerles pensar
en ellas. Preguntarles por qué
creen que ha pasado algo, y a par-
tir de ahí ir introduciendo los con-
tenidos y construyendo el conoci-
miento. Que aprendan a extraer
informaciónde un texto, una ima-
gen o un vídeo, a contrastar la fia-
bilidad de las fuentes, a ser críti-
cos, sacar conclusiones y dar ar-
gumentos basados en datos con-
cretos”.

Los alumnos de primero y se-
gundode la ESO dan cuatro horas
a la semana (de un total de 30) de
un ámbito, es decir, de una fusión
de asignaturas que combinamate-
máticas, ciencias, tecnología y
plástica. Y cada año todos los nive-
les dedican 15 días a desarrollar
su propio proyecto, que puede
consistir en un aprendizaje servi-
cio, cuya finalidad es hacer una
contribución a la sociedad. Uno
de ellos, anterior a la pandemia,
consistió en preparar “activida-
des lúdicas” para las personasma-
yores del hospital residencia situa-
do a 300metros del centro educa-
tivo. “Puede parecer sencillo, pe-
ro tuvieron que coordinarse, esta-
blecer una comunicación formal
con el hospital, presentar en per-
sona el proyecto a sus responsa-
bles, introducir los cambios que
les pidieron y llevarlas a cabo”,
dice el director. “Hubo activida-
des de lectura, psicomotricidad,
risoterapia, juegos de espejo, mi-
nicoreografías… y se generaron
unos vínculos que en algunos ca-
sos aún se mantienen”.

“Todos los cambios educativos
son difíciles”, dice la jefa de
estudios del centro Daniel
Mangrané, Cristina González,
“y no solo para los docentes,
también para las familias, que
recuerdan la escuela que ellas
han vivido. Hay que hacer
pedagogía, abrir mucho las
puertas de la escuela para que
entren y vean, y mostrar resul-
tados”. Los cambios en el cen-
tro, dicen sus directivos, se han
hecho poco a poco, y se han
basado en planificación, forma-
ciones específicas del profesora-
do, visitas a otros centros para

coger ideas, flexibilidad a la
hora de aplicarlas o descartar-
las, y participación de los do-
centes en las decisiones.

Una de las ideas tomadas de
otro centro es su plan de acom-
pañamiento. El contacto entre
familias y maestras es muy
intenso en infantil, dice Gonzá-
lez, que es docente de dicha
etapa, y luego se va perdiendo
hasta casi desaparecer en la
ESO. En el Daniel Mangrané el
tutor se reúne con cada alum-
no y su familia al menos una
vez por trimestre. Fijan un
objetivo, que puede ser acadé-

mico o social (si, por ejemplo,
les cuesta relacionarse). En la
ESO, la orientadora del centro
va sumándose a las tutorías
para abordar también qué
estudios les convendrá hacer al
terminar.

Liliana, de 15 años, alumna
de tercero de secundaria, aún
no lo tiene claro, aunque se
plantea ser policía. “Compara-
dos con amigas de otros institu-
tos, creo que tenemos ventajas.
Hacemos mucho trabajo indivi-
dual, a nuestro ritmo, como si
estuviéramos en Bachillerato.
Pero también tenemos muchas
actividades en grupo, en las
que trabajamos cooperativa-
mente y por proyectos. Y si
algo no nos sale bien, nos ayu-
dan para que volvamos a hacer-
lo las veces que hagan falta”.

“Todos los cambios
educativos son difíciles”

El centro público Daniel Mangrané de Tortosa utiliza desde hace años el
aprendizaje por competencias en infantil, primaria y la ESO

Lecciones del colegio del futuro
IGNACIO ZAFRA, Tortosa

Alumnos del colegio público Daniel Mangrané de Tortosa, el viernes pasado. / JOSEP LLUIS SELLART

El próximo curso
comienza el
nuevo modelo
de enseñanza

Los alumnos hacen
actividades en
beneficio de la
comunidad
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Familias y profesores del IES El Palau piden al Parlament una moción
de apoyo a los docentes del centro

Familias, profesores y exalumnos del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca se han reunido este 31 de mayo con grupos parlamentarios para
impulsar una moción de apoyo al profesorado del centro educativo, del que cuatro docentes están encausados por un presunto delito de odio.

El profesor del IES El Palau y delegado sindical de CGT, Josep Lluís del Alcázar, ha explicado que han expuesto la propuesta a los diputados de todos los
grupos parlamentarios excepto el PP -que no ha asistido a la reunión- y que les gustaría que se tramitara en breve y se pueda aprobar "por unanimidad".

La propuesta de moción de la Assemblea de Professorat y la Plataforma de Suport 9 del Palau, que es la misma que se está presentando en
ayuntamientos, pide mostrar la solidaridad con el profesorado y comunidad educativa de El Palau, reclama a las instituciones educativas la protección del
profesorado, exigir que pare la "campaña de criminalización" y manifestar el compromiso por la convivencia y la paz de todas las personas.

Flanqueado en rueda de prensa por diputados de diversos grupos parlamentarios, Del Alcázar ha señalado que ve el caso de El Palau como un aviso y
"puerta de entrada" para un cuestionamiento de todo el profesorado catalán.

Ha reclamado que el caso se pueda "reconducir" y se gestione en los parámetros de la administración educativa, abandonando la vía judicial, que, según
él, ha señalado a profesores pero también a los alumnos con el escrito de la Fiscalía.

VÍA ADMINISTRATIVA
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Una representante de padres del centro, Ingrid Morral, ha instado a la Fiscalía a retirar la denuncia y que se resuelva la situación por vía administrativa que
contempla la Inspección y no por la "judicial o mediàtica".

"Evitemos a ultranza que se abran las vías judiciales para conflictos en centros educativos", ha dicho Morral, para evitar que tengan que declarar alumnos
contra profesores.

Por ello, ha pedido que prospere la propuesta de moción que han presentado a los grupos para "reparar el daño al instituto, a los alumnos y a todas las
familias" del centro.

Un exalumno del centro, Jordi Cazorla, ha rechazado la instrumentalización que han hecho determinadas fuerzas políticas que han convertido la cuestión
de El Palau en "asunto de Estado", y ha pedido que busquen soluciones para reconducirlo.

Del Alcázar ha recordado que este domingo 3 de junio se celebrará un acto en Sant Andreu de la Barca en apoyo a El Palau y la escuela catalana bajo el
lema 'Volem educar en llibertat' (Queremos educar en libertad), y que el próximo domingo 10 de junio se realizará una manifestación en Barcelona con el
apoyo de la comunidad educativa.

http://www.vilapress.cat/texto-diario/mostrar/1061294/fiscalia-denuncia-nueve-profesores-sant-andreu-vejar-hijos-guardias-civiles
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Así se elaboraron los currículos educativos:
"No incluimos Filosofía en la ESO porque
los alumnos no tienen la madurez
suficiente" | RedNoticias
El 23 de diciembre de 2020, el Congreso de los Diputados daba luz verde a una nueva ley
educativa. Era la LOMLOE, bautizada como 'ley Celaá' por la entonces ministra que impulsó la
norma. Se iniciaba así un amplio proceso de reforma estructural de todo el sistema educativo
que se ha ido cimentando con la aprobación de los currículos de todas las etapas. En abril se
ratificaba el último de ellos, el de Bachillerato, sustentado como todos los demás en un modelo
más basado en el aprendizaje de competencias, en el "saber hacer", que en la
memorización de contenidos.

Pero los cambios no han sido bien recibidos por todo el mundo y ha habido puntos
especialmente polémicos. El hecho de que repetir curso pase a ser una medida excepcional,
por ejemplo, que la Filosofía no se haya incluido en la ESO o que en Bachillerato se priorice la
Historia desde la etapa contemporánea son algunos de ellos.

La cara visible de toda la reforma ha sido la actual ministra de Educación, Pilar Alegría, pero
detrás de cada uno de los currículos hay horas de trabajo de un numeroso equipo de
expertos. En 20minutos hablamos con algunos de ellos para que desgranen el nuevo modelo
educativo y describan cómo se fraguó la elaboración de la ley.

"Lo que teníamos muy claro es que el modelo curricular que queríamos desarrollar era uno muy
basado en la adquisición de las competencias. Queríamos prescindir un poco de ese currículo
de carácter enciclopedista, y a partir de ahí lo primero que hicimos fue establecer lo que hemos
llamado 'perfil de salida', que es una manera de definir el objetivo hacia el que queremos
tender", cuenta a este diario el subdirector general de ordenación académica, Lucio Calleja.

En última instancia, lo que buscaban era que el alumno sea capaz de "responder a los retos que
la sociedad le vaya a plantear" y evitar el "aprender por aprender" durante los 10 años que
conforman la escolarización obligatoria. Todo ello definiendo las ocho competencias
específicas que un estudiante deberá haber adquirido al terminar su educación: comunicación
lingüística; plurilingüe; matemática y STEM; digital; personal y social; ciudadana; emprendedora;
y conciencia y expresión culturales.

Dos años se han necesitado para terminar de aprobar todos los decretos de enseñanzas
mínimas. Y es que cada uno ha tenido que ser consensuado con los distintos sectores de la
comunidad educativa (docentes, familiares, alumnado, organizaciones profesionales, etc.). "Lo
más difícil fue encontrar el equilibrio entre los distintos intereses de todos estos sectores.
Todos quieren tener más presencia, más carga lectiva, y al final el número de horas que se
imparten en un centro son las que son", explica.

"No me imagino que fuera noticia que las

https://www.rednoticias.eu/new/asi-elaboraron-curriculos-educativos-no-incluimos-filosofia-eso-porque-alumnos-no-tienen-madurez
https://www.20minutos.es/minuteca/pilar-alegria/


decisiones sobre la situación de un
enfermo las fuera a tomar un equipo
médico"
Una de las claves de la reforma y también fruto de controversia, ha sido el mayor peso que ha
pasado a tener el cuerpo docente en cuanto a la promoción de los alumnos. Será un equipo
de profesores el que decida, por ejemplo, si permite que un estudiante con suspensos pase de
curso en la ESO, o si titula en Bachillerato con una materia sin aprobar. "No me imagino que
fuera noticia que las decisiones sobre la situación de un enfermo las fuera a tomar un equipo
médico", afirma Callejo, preguntado por el revuelo que ha causado este cambio.

"En algún momento se nos ha dicho a nivel internacional que una de las cuestiones donde
España tenía que mejorar era precisamente en que nuestros docentes están bastante
acostumbrados a tomar decisiones de manera individual y en que sería muy conveniente
que las decisiones se tomaran de una manera más colegiada", defiende.

Ética por Filosofía en la ESO

Pese a que no puede llamársele cambio porque no varió respecto al anterior currículo, la
ausencia de la asignatura de Filosofía en cuarto de la ESO -que el Gobierno se comprometió
a incluirla en 2018- fue también un asunto muy sonado. Al final se decidió incluir una asignatura
obligatoria en cuarto de la ESO, bautizada como Educación en Valores Cívicos y Éticos, en la
que puedan aglutinarse ciertos conocimientos de la disciplina.

"El tema de la presencia de la Filosofía es una cuestión a la que se le ha dado bastantes
vueltas. Hay que poner en consideración que no venimos de un sistema educativo donde se
estuviera impartiendo de manera obligatoria en la etapa de la secundaria, y había
comunidades donde ni siquiera se estaba ofertando", asevera el subdirector general de
Ordenación Académica.

"Hemos garantizado que cobre una
presencia fundamental en Bachillerato, que
es donde tienen una madurez suficiente"
Conviene recordar, además, que los currículos definen la base sobre las que luego las
comunidades autónomas tendrán que completar las enseñanzas mínimas: el 50% para las
que tienen lengua cooficial y el 60% para las que no la tengan. De este modo, aunque no conste
Filosofía en el decreto aprobado por el Gobierno, cada autonomía puede decidir si incluirla y, de
hecho, así lo ha hecho la gran mayoría.

Incluir Ética en lugar de Filosofía fue una decisión que, según afirma Calleja, se tomó teniendo
en consideración el "desarrollo madurativo" de los alumnos. "Lo que sí hemos garantizado es
que cobre una presencia fundamental en la etapa de Bachillerato, que es donde los alumnos



tienen una madurez suficiente como para poder abarcar los contenidos de una manera
profunda, crítica y con una mayor probabilidad de éxito".

Desde septiembre

Todos estos cambios se implantarán ya desde septiembre para los cursos impares y en
2023-2024 para los pares. Los últimos currículos (el de la ESO y Bachillerato) tardaron algo
más de lo normal en salir a la luz, lo que en su momento causó inquietud por miedo a que no
diera tiempo a que las escuelas y editoriales de libros de texto aplicasen los cambios.

"Es verdad que lo que ha sido la cuestión de la ordenación académica ha podido retrasar
algún proceso de admisión que en algunas comunidades se iniciaba con anterioridad. Pero yo
creo podemos implantarlo con garantías de que este trasvase se produzca sin generar una gran
distorsión en los centros".

La nueva EBAU tendrá la misma esencia

Lo siguiente en elaborar será la nueva prueba de acceso a la universidad, la EBAU, que en
principio se empezará a aplicar el año que viene. Hasta ahora no se han avanzado grandes
cambios, salvo que se buscará una mayor uniformidad entre los exámenes de cada
comunidad autónoma. Lucio Calleja revela a este diario que, además, su contenido irá en línea
con toda la reforma educativa y lo que se ha exigido en los currículos.

"Creemos que un cambio metodológico de esta envergadura debería tener su reflejo en lo que
es la prueba de acceso a la universidad, sin duda ninguna. No hay nada decidido todavía, pero
sí que está claro que el carácter competencial es una idea que nos ronda a todos y que
probablemente vaya a definir el tipo de prueba en dos cursos escolares, que será cuando se
aplique por primera vez", concluye.

Responsabilidad ecosocial

Dentro de la asignatura de Valores Éticos, que abarca una serie de áreas como la igualdad de
género o la competencia cívica, el Gobierno ha incluido por primera vez de forma explícita la
"responsabilidad ecosocial". "Lo hemos añadido porque vivimos en sociedad, y eso hay que
trabajarlo, pero también vivimos en el planeta", defiende a 20minutos Silvia Velázquez, la
coordinadora al frente del equipo que desarrolló todo lo relacionado con Filosofía, Historia y
Ciudadanía.

El tema de la Historia en Bachillerato ha sido otro punto polémico. Educación decidió que en
segundo se impartiera solo desde la etapa contemporánea (desde 1812). "Son decisiones
que tienen toda su lógica", asegura. "Si miras currículos de Francia o de Canadá, se
circunscriben en esa etapa. No se puede dar desde la prehistoria, porque es algo que ya se ha
ido estudiando además en las otras etapas", añade.

Alfabetización digital

Marta Reina dirigió y coordinó el grupo de competencia digital, otra de las áreas que han
cobrado especial relevancia con esta reforma educativa. "Hemos incluido desde Infantil la



alfabetización digital en torno a varios bloques", explica. Lo que se pretende es que el alumno
sepa realizar búsquedas en Internet acudiendo a fuentes fiables para luchar contra la
desinformación, utilizar el entorno digital para comunicarse, y ser capaces de identificar los
riesgos derivados del uso de las nuevas tecnologías y el Internet.

Competencia plurilingüe

La comunicación lingüística y la competencia plurilingüe es una de las ocho competencias
sobre las que se ha desarrollado todo el currículo. Isabel Murcia coordinó el grupo de estas
competencias. "Teníamos muy claro desde el principio que el alumnado tenía que mejorar su
comunicación en lengua extranjera, y a partir de ahí trabajar dos elementos más, que son el
plurilingüismo y la interculturalidad. Es decir, añadir cuestiones que tienen que ver con el
respeto y el aprecio por la diversidad como una forma de enriquecimiento de la sociedad",
explica a 20minutos.

Respecto a las lenguas clásicas -latín y griego- el cambio más sustancial es que las han
enfocado como una herramienta para aproximarse a la actualidad, "para que el alumnado sea
capaz de entender su presente y valore la necesidad de conservación del patrimonio del legado
clásico". El objetivo es, según subraya, ir más allá de la mera traducción del texto. "Se mantiene
la traducción, pero no es un fin, sino un medio", concluye Murcia.
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Cap a on va la transformació en verd de l’escola - El Diari de
l'Educació

Pati obert de l’escola Poble-Sec | Sandra Vicente

Els patis de les escoles han estat tradicionalment poc considerats, infrautilitzats i de vegades maltractats o menyspreats perquè era el lloc
on anar a jugar. Les coses importants es feien a dins l’aula. Això ha canviat, ara és clar que l’espai exterior és un espai d’aprenentatge més,
que les comunitats educatives estan repensant i transformant, sent aquestes transformacions motor de canvi social pel seu caràcter
comunitari i transversal. A Barcelona, això és el que està fent el Programa Transformem els patis.

La legislació actual estableix que als centres educatius la superfície dels patis d’esbarjo “en cap cas serà inferior a 900 metres quadrats”. A
la pràctica, això implica que les ciutats tenen a disposició per a revisar i transformar molts metres quadrats susceptibles de ser jardins,
parcs de la ciutat oberts als barris, a la ciutadania en general i a les seves comunitats educatives en especial.

En el cas de la ciutat de Barcelona, amb prop de 180 escoles públiques d’infantil i primària distribuïdes de manera estratègica per tota la
ciutat, podem dir que disposem d’unes 16,2 hectàrees (superfície corresponent aproximadament al Parc de la Ciutadella de Barcelona) per
a ser revisades, repensades, naturalitzades.

L’espai exterior de l’escola, com a espai d’aprenentatge comunitari

Transformar els patis escolars és un gran repte, per a les administracions locals i per a cadascuna de les persones que formem part
d’aquestes comunitats educatives en transformació. El procés comporta una canvi de mirada sobre l’espai exterior de l’escola, els seus
usos, i la seva vessant comunitària. El pati esdevé així un laboratori, l’espai embrió de la ciutat del futur. Ciutats resilients, locals i
comunitàries, pensades i construïdes per les persones que les habiten.

Els processos de transformació i naturalització de les escoles són processos participats on alumnes, mestres, equips directius, famílies o
entitats de barri estan treballant conjuntament, processos col·lectius que esdevenen oportunitats per enfortir la comunitat o les relacions de
l’escola amb el barri, la ciutat. L’escola, pensada com un sistema, es troba connectada amb altres sistemes del seu voltant. Quantes més
connexions e interaccions tingui amb els altres sistemes (residència d’avis, hort urbà, mercat del barri, equipaments esportius propers,
parcs…) més ric, saludable i resilient serà el sistema escola.

Renaturalització dels espais i els temps educatius

En tot cas, i pensant en els beneficis a curt termini d’aquestes transformacions, pensem amb el gaudi de les criatures i les seves
acompanyants. El contacte diari i el desenvolupament de la vida en entorns naturalitzats permet la connexió de l’individu amb la seva
naturalesa, cosa que comporta beneficis cognitius, psicològics, en matèria de salut, d’igualtat de gènere, comunitari i mediambiental… La
renaturalització de l’escola permet naturalitzar els temps de l’escola, fer-los més humans, més naturals i biocèntrics.

Cada dia són més les administracions autonòmiques i locals que aposten per la revisió de les infraestructures educatives i el seu espai
exterior per sumar-lo a la infraestructura verda de les ciutats. Creant espais de manera participativa, més naturalitzats, coeducatius i
comunitaris, com a mesura de mitigació del canvi climàtic, segons recull el programa Patis x clima d’àmbit estatal.

https://diarieducacio.cat/cap-a-on-va-la-transformacio-en-verd-de-lescola/
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La xarxa de ciutats i escoles en procés de renaturalització creix, al nostre país i arreu, amb l’objectiu d’activar la consciència col·lectiva per
construir espais i ciutats eficients, resilients i saludables, que tendeixin a disminuir la dependència energètica, i, en conseqüència, fer front a
nous escenaris produïts per l’alteració climàtica actual.
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Fracaso sistema educativo español: Alumnos dedicas más tiempo
 De acuerdo con los últimos datos del informe PISA, los estudiantes españoles dedican seis horas y media diarias a la realización de tareas en casa. Según
indica el estudio, en el resto de países europeos la media se sitúa en 4,8 horas. Los niños de primaria pasan 23 horas más que los de los países vecinos,
sin embargo, el problema se agudiza en la etapa de secundaria, ya que los niños pasan más de 162 horas adicionales cada año. 

Dedicar horas adicionales a una asignatura puede resultar favorable si se practica de manera puntual. Sin embargo, los datos arrojan otros resultados. En
2019, un informe TIMSS, encargado para medir el desempeño escolar en niños de 4º deIn primaria en las asignaturas de matemáticas y ciencias en los
países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), afirmaba que España está por debajo de la media de los 38 estados. 

Según señalan los datos del informe PISA, los estudiantes pasan más de seis horas y media diarias realizando tareas en casa, lo que refleja que los
estudiantes españoles pasan más de 162 horas adicionales cada año, mientras que en el resto de países europeos la media se sitúa en las 4,8 horas
diarias. 

Estos datos visibilizan uno de los desafíos a los que se enfrenta nuestro sistema educativo español. Además de los resultados, cada vez son más los
alumnos que abandonan el instituto por falta de apoyo u otros factores. Según señala el estudio, España se encuentra a la cabeza de la Unión
Europea, detrás de Malta (20,2%). En nuestro país, el 13,3% de adolescentes entre 16 y 24 años dejan los estudios sin completar, ya sea en una etapa
obligatoria o postobligatoria. 

Otro de las causas que han promovido el abandono escolar en España es el acoso escolar. De acuerdo con un informe de la Fundación Alternativas
sobre ‘Impacto del acoso escolar en el rendimiento académico en España’, el acoso escolar genera un impacto negativo en las habilidades evaluadas,
lo que supone la pérdida de 3 a 5 meses de educación formal. La violencia en clase deteriora el desarrollo de habilidades sociales, como la empatía, el
miedo o ira. Además, las consecuencias crecen con el paso del tiempo, lo que supone miedo por asistir a clase, depresión, ansiedad o ideas suicidas. 

El estudio aplicó la metodología ‘Propensity score matching’ para conocer el efecto del acoso escolar en el rendimiento académico. Por un lado, se puso en
marcha la propensión que señala la probabilidad de un niño de ser acosado. Por último, se administraron varios algoritmos que dieron el rendimiento en las
asignaturas de Matemáticas, ciencias o lectura. Se analizaron casi 36.000 estudiantes de 15 años de cada centro territorial. 

Nuevos retos a los que se enfrenta el sistema educativo

Tanto España como el resto de países de la Unión Europea se enfrentan a otros desafíos educativos orientados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda de 2030, marcada por Naciones Unidas. El sistema educativo afronta nuevos retos como es la estandarización de pruebas de los
estudiantes o la flexibilidad de los itinerarios educativos con el fin de prevenir el abandono escolar. 

Niños realizando las tareas de clase con la ayuda de sus padres.

También se potenciará la formación inicial del profesorado, implementándose el desarrollo de programas que aporten herramientas a los docentes
como el plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Además, los
programas de educación de segunda oportunidad, como puede ser la orientación educativa, serán otros de los desafíos del sistema educativo. 

El aprendizaje permanente de los niños, la enseñanza por competencias o la capacidad de aprender de forma digital son algunos de los puntos
esenciales que los profesores deberán desempeñar para alcanzar los objetivos marcados por la Agenda 2030. También serán necesarias las prácticas de
formación digital y la creación de nuevas competencias para el profesorado que ayuden a atraer a los alumnos al estudio de diversas materias. 
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La nueva y la vieja pedagogía | Opinión | EL
PAÍS
Por debajo de las reformas educativas, de la inclusión o no de diversas asignaturas, y de los
debates que han acompañado a la nueva Ley Orgánica de educación (Lomloe), hay una
pregunta que deberíamos responder: ¿estamos logrando formar a ciudadanos sabios y críticos,
o los infantilizamos en establecimientos educativos donde sean felices y la cultura no los dañe?

Tal cuestión nos sitúa en el debate en torno a la nueva pedagogía, la que arranca de Mayo del
68, se impone a partir de la década de los sesenta —en España comienza con la Logse—, y
viene insuflando en mayor o menor grado las diversas leyes educativas posteriores.

Como ocurre con tantas otras propuestas sociales, en principio pensadas como progresistas e
incluso transgresivas, su apuesta por la fragmentación y la innovación acaba, paradójicamente,
por dificultar el desarrollo de los individuos y confluir con el neoliberalismo más banal.

Cuando un tema da mucho que hablar, lee todo lo que haya que decir.

Suscríbete aquí

La nueva pedagogía, mal que le pese, se enmarca dentro del paradigma post-transmoderno, de
la sociedad líquida donde se anulan las certezas, los hechos se relativizan, y la gratificación de
los deseos, la blandura y el rechazo a cualquier frustración confluyen con un mundo tecnológico
y un mercado neoliberal. Este paradigma, aplicado a la enseñanza, tiene efectos deletéreos. Lo
fragmentario sustituye a la visión global, lo subjetivo a lo objetivo, el sentimiento a la razón, la
opinión a la ciencia, la estética a la ética. De su raíz sesentayochista mantiene la denuncia de la
escuela tradicional como establecimiento disciplinario y coercitivo, e identifica erróneamente la
legítima auctoritas de quien transmite un saber, con un autoritarismo a superar.

Características de esa nueva pedagogía serían la autonomía del alumno, el abandono de los
libros de texto (el estudiante construye sus materiales), el predominio del método frente a los
contenidos, la eliminación gradual de exámenes y deberes, el uso masivo de las nuevas
tecnologías, la educación comprensiva e inclusiva (que incorpora en la clase a alumnos con
capacidades muy diversas), la promoción de curso a pesar de no haber superado algunas
materias… Aspectos que siguen alentando las nuevas propuestas legislativas.

Una de las mayores críticas de la nueva pedagogía, la experta sueca en educación Inger
Enkvist, advierte del fracaso de esta corriente en múltiples países, y de la necesidad de volver a
ciertos aspectos de la escuela tradicional, a la par que insiste en el asentamiento de la
lectoescritura y la formación clara de conceptos. Los contenidos, afirma, no pueden sustituirse
por metodologías, la escuela comprensiva reemplaza el aprendizaje por la convivencia, y no es
posible la educación sin el esfuerzo del alumno. El igualitarismo es una trampa para todos: para
quienes tienen necesidades especiales, para los bien dotados intelectualmente, para los que
poseen motivación y para los que no.

Ya Hannah Arendt en 1954, en La crisis de la educación, señalaba los peligros que encaminan
la educación al fracaso: dirigirse a los niños como adultos y creer que deben ser autónomos,
considerar la psicología y la pedagogía más importantes que los conocimientos en la materia, el
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aprendizaje como juego, la formación sin enseñar contenidos. Y esta es una razón, añado, por
la que la educación en valores, sin la filosofía, deviene adoctrinamiento buenista.

La educación hoy pretende ser instrumental, tecnológica y adaptada a los requerimientos del
mercado laboral. Sin embargo, ¿la enseñanza debe limitarse solo a aquello que teóricamente
garantice un empleo? ¿Dónde queda la solidez intelectual y crítica del ciudadano, algo no
reductible a la mera utilidad inmediata? La educación no es una adecuación utilitaria, sino una
formación integral del individuo.

La educación en competencias reniega de las asignaturas, organiza el aprendizaje en torno a
proyectos multidisciplinares a partir de los cuales el alumno rastreará la información que
necesite en cada momento. Sin embargo, esto solo puede ser beneficioso cuando se tiene una
base en cada área del conocimiento.

Los usos memorísticos son denigrados, como si la memoria del ordenador pudiera reemplazar a
la nuestra, como si la capacidad de indagar en ella lo que ignoramos fuera suficiente; no
obstante, para buscar, también hay que saber qué buscar y cómo discriminar lo verdadero de lo
falso, lo fundamental de lo accesorio.

La sustitución de libros y libretas por tablets, la obsesión por la tecnología, olvida que los niños,
cuando salen de la escuela, ya pasan gran parte de su tiempo frente a las pantallas. Al contrario,
hay que potenciar la cultura de la cercanía, el diálogo, saber hablar y escuchar al otro, la
exposición oral argumentada, incluso la materialidad de la tiza sobre la pizarra, o la escritura en
el cuaderno que desarrolla la psicomotricidad fina… Todo cuanto los aleja del peligro de
convertirse en solitarios autómatas frente a sus ordenadores.

En conclusión: ni la nueva pedagogía es incontrovertible, ni la vieja desechable, porque la
educación es conservadora de aquello que deseamos transmitir: una clara y sólida asunción de
la cultura que somos y nos constituye.

Rosa María Rodríguez Magda es filósofa y escritora. Es autora de La mujer molesta.
Feminismos postgénero y transidentidad sexual.
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Jugar per socialitzar
Alumnes de primer d’ESO de l’Escola Pia de Granollers creen jocs de taula
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Uns 120 alumnes de primer d’ESO de l’Escola Pia van posar a prova els seus jocs, divendres, a la Porxada

Granollers

J.V.

“Trobo que els jocs de taula 
són més socialitzables i més 
educatius que les consoles.” 
Ho deia Martí Sánchez, un 
dels alumnes de primer 
d’ESO D de l’Escola de Pia de 
Granollers que, divendres, 
van presentar, a la Porxada 
els jocs de taula creats per 
ells mateixos, en els quals 
han estat treballant durant 
unes cinc setmanes. El joc del 
grup del Martí es diu Plane-

tary Journey. “És un joc basat 
en l’espai en que cada plane-
ta, tret de la Terra, té unes 
espècies i n’has d’aconseguir 
tres per guanyar la partida. 
Volíem ser originals i que el 
joc no es basés en altres jocs 
ja creats.”

Els aproximadament 120 
alumnes de primer d’ESO 
de l’Escola Pia, en grups de 
quatre, han ideat i realitzat 
un total de 32 jocs diferents 
i durant tot el divendres al 
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Un moment del Corretapes, divendres, en un bar del passeig de l’Europa de les Nacions de Llinars
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Les Franqueses va lliurar aquest dissabte els premis gastronòmics Tasta LFdV

Balanç positiu del primer 
Corretapes de Llinars, que vol 
apropar la gastronomia local

Les Franqueses lliura els 

premis Tasta LFdV als 

millors pintxos del municipi

Llinars del Vallès

J.B.M.

Des de dijous i fins dissabte 
de la setmana passada es va 
celebrar la primera edició 
del Corretapes de Llinars, 
un esdeveniment que té com 
objectiu apropar la gastro-
nomia del municipi. En total 
hi van participar 11 establi-
ments que van oferir una 
variada i atractiva oferta de 
tapes: des de les més tradici-
onals a les més agosarades i 

innovadores. 
Cada establiment va pre-

sentar dues propostes. Per 
4 euros el públic va poder 
degustar dues tapes i una 
beguda. La resposta dels 
veïns no podia ser millor 
i tots els establiments van 
veure com durant les tres nits 
molta gent s’hi acostava. Els 
veïns ja reclamaven més Cor-
retapes durant l’any. El Cor-
retapes ha agafat el relleu, 
després de vuit edicions, de la 
Setmana del Pintxo.

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El premi gastronòmic Tasta 
LFdV, als millors pintxos del 
municipi, ha premiat tres 
establiments de les Franque-
ses. La Cafeteria Lotteria 
s’ha endut el Premi de vota-
ció popular per la seva tor-
rada d’escalivada amb boti-
farra. El Premi del jurat ha 
estat per a “Live music”, del 
The Brevis Bar, mentre que 
el Premi de proximitat se l’ha 

endut la Cafeteria de l’Esplai 
Can Prat pel seu pastís dolç 
de mongetes del ganxet amb 
coco i pinya. 

Els guanyadors es van fer 
públics en un acte dissabte 
a 2/4 de 6 de la tarda a la 
plaça de l’Ajuntament de les 
Franqueses. El Tasta LFdV 
d’enguany ha suposat la ven-
da 2.000 pintxos i un volum 
d’ingressos de 5.250 euros 
per als establiments que 
ha participat en l’esdeveni-
ment. 

matí van tenir l’oportunitat 
de posar-los a prova i, des-
prés, fer-ne la seva valoració. 
“La idea és donar a conèixer 

els jocs i comprovar la seva 
jugabilitat, si la gent es 
diverteix o no... La història 
va començar amb una mena 

de procés tecnològic en 
què vam descobrir que els 
humans tenim una necessitat 
bàsica que és jugar. Per dis-

treure’ns, per aprendre... Lla-
vors, aquí ens vam plantejar 
com ho podíem solucionar 
i vam decidir crear un joc”, 
explica el tutor de primer 
d’ESO, Miquel Àngel Marcé.

La d’aquest any és la terce-
ra vegada que l’escola orga-
nitza l’activitat de creació de 
jocs. De fet, fa cinc anys que 
es fa, però en els dos darrers 
no s’ha pogut fer per la pan-
dèmia. Marcé explicava el 
procés que s’ha seguit fins 
a la presentació dels jocs a 
la Porxada. “Vam començar 
a investigar altres jocs que 
hi ha al mercat, mirar com 
estaven escrites les instrucci-
ons, com era la capsa, quines 
dades hi havia... Després ens 
van visitar uns experts de 
la botiga Homo Ludicus, de 
Granollers, i el responsable 
de la fira Jugar x Jugar de 
l’Ascensió i ens van estar 
explicant l’entrellat interior 
del joc.” 

Del conjunt de jocs presen-
tats, els experts en triaran els 
millors i en el context de la 
fira un tribunal decidirà els 
millors i quin premi rebran. 
“Seria bo que algun joc sortís 
a la llum perquè, a vegades, 
el que fem a les escoles es 
queda a les escoles”, diu 
Marcé.
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Un de cada tres docents fa un curs de
formació al juliol
Després de les vagues educatives del mes de març, que van ser convocades amb el detonant
del calendari (s'hi van acabar afegint altres reivindicacions), l'ARA va presentar una sol·licitud
d'accés a la informació pública al portal de transparència del Govern per saber el nombre total i
el percentatge dels docents que han fet programes de formació durant el mes de juliol en els
últims deu anys. Segons les dades facilitades, el juliol del 2021 un total de 34.698 docents van
assistir a alguna activitat a l'estiu, el 29,3% del total dels docents actius a Catalunya. La xifra
indica que el nombre de mestres que fan cursos a l'estiu s'ha doblat en deu anys: la del 2021 és
la xifra més alta d'assistents i també el percentatge més elevat dels últims anys. En canvi, a la
cua se situa l'any 2014, quan només 15.421 docents van acudir a una formació, el 14,4% del
professorat.

Els mestres que es volen formar tenen dues vies oficials per fer-ho: activitats organitzades pel
departament d'Educació –són gratuïtes i s'hi van inscriure 12.761 docents l'any passat, el 10,7%
del total– o les que organitzen entitats i fundacions –són de pagament i van tenir 21.937 inscrits,
el 18,5% del total–. D'aquest segon bloc, n'hi ha que estan subvencionades pel Govern (com les
que organitzen les associacions sense ànim de lucre, com Rosa Sensat o la Federació de
Moviments de Renovació Pedagògica, que acullen el 4% del total de docents catalans a les
seves formacions) i d'altres que no reben cap subvenció. Normalment, un curs de formació dura
30 hores.

Els docents que assisteixen a les formacions d’estiu

Xifres absolutes dels docents i percentatge d’assistents cada any

La llei d'educació de Catalunya estableix que la formació permanent "és un dret i un deure" del
professorat i també una "responsabilitat", però el cert és que el departament no ha desplegat mai
aquest article i l'obligació de fer cursos per formar-se no està regulada per cap normativa. Ara
bé, sí que és cert que hi ha alguns factors que forcen els docents a fer-ho: els funcionaris i els
interins amb contractes llargs han de formar-se si volen aconseguir els estadis docents (els
anomenats triennis i sexennis, que els donen un complement salarial), mentre que els interins
substituts que han treballat més de sis mesos durant el curs han de fer 30 hores de formació
durant el juliol si volen cobrar el mes. Segons dades de la conselleria, hi ha 9.990 docents en
aquesta situació, així que un de cada quatre dels prop de 35.000 docents que van dedicar unes
hores de juliol a formar-se hi tenia un condicionant econòmic. Una altra cosa és el que passa al
sector de l'escola concertada, on el conveni que regula el sector sí que estableix que les
primeres setmanes de juliol són per fer formació.

El 77% es forma durant l'any

"No tenim un problema de participació. El repte que tenim amb la formació del professorat no és
quantitatiu, sinó qualitatiu, perquè hem de garantir que les formacions no siguin només
teòriques, sinó que siguin cursos que s'ajustin al centre, siguin de valor i es traslladin a la
pràctica", apunta Joan Cuevas, director general d'Innovació, Digitalització i Currículum. Per anar
bé, la formació del professorat hauria de, diu Cuevas, "ajustar-se a les necessitats dels centres,
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partir de pràctiques reals i tenir un component reflexiu i d'acompanyament als docents". Cuevas
destaca que en els últims deu anys hi ha hagut un increment del nombre de professors que es
forma a l'estiu i assegura que les dades del departament recullen que en total el 77% de docents
fan algun tipus de formació durant el curs. "Hi ha temes en què els docents es formen per
necessitat, com passa amb els nous currículums, el català o la competència digital", afegeix, així
com l'avaluació competencial, la coeducació, les matèries STEAM o el benestar emocional, que
cada vegada marquen més el dia a dia dels centres i generen molt interès entre el professorat.

En canvi, des dels sindicats critiquen que hi ha "poca oferta" d'activitats del departament. "La
conselleria no inverteix ni planifica bé les formacions, i molta gent les acaba fent fora del seu
horari laboral", lamenta Teresa Esperabé, de CCOO. Segons els càlculs dels sindicats, el
Govern hauria de destinar 20 milions d'euros anuals en formació (els que recapta traient el 0,7%
de cada nòmina per aquesta despesa), però només inverteix, diuen, uns 3 milions. "En l'últim
any hem incrementat les subvencions a les entitats que fan formació a l'estiu, de 200.000 a
330.000 euros", defensa Cuevas.

Tant els sindicats com la conselleria i també les entitats que organitzen formacions estan d'acord
en valorar "en positiu" aquest terç de docents que es forma al juliol. "És una xifra que està bé,
hem de pensar que no podem arribar a tots els mestres", assegura Pilar Gargallo, presidenta de
la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, que aposta perquè tots els
aprenentatges de les formacions s'expandeixin pels claustres "com una taca d'oli". Hi ha menys
consens en com impactaran els canvis del calendari en els cursos de juliol. Segons la
conselleria, com que els docents han d'anar als centres els matins de la primera setmana de
juliol, hi ha temps per fer els cursos a les tardes i la resta del mes. Però entitats i sindicats són
molt més crítics. "Hi haurà menys gent a les formacions, perquè posposar-les a mitjans de juliol
farà que baixi l'assistència i les ganes de fer cursos a l'estiu", avisa Gargallo. Des de CCOO
veuen el mateix risc: "Ara es formaran menys docents perquè estaran preparant el curs.
L'avançament de curs és un inconvenient per formar-se". Les xifres oficials ho diran.

El juliol dels docents, un tema de debat

El debat sobre què passa al mes de juliol el van obrir ara fa un any les
presidentes de les dues principals associacions de mestres (la de
l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Francina Martí, i la de la Federació
de Moviments de Renovació Pedagògica, Pilar Gargallo) en una entrevista
a l'ARA. "Sempre hi ha els professors motivats que aprofiten el juliol per
formar-se, però molts a partir del 30 de juny ja no hi són. Com a mínim la
primera quinzena de juliol hauria de ser de formació, encara que sigui
impopular dir-ho. Les direccions treballen, però per qüestions logístiques,
no pedagògiques. Quin sentit té que la feina més important dels equips
directius a l’estiu sigui fer els horaris? Fora del món educatiu em
pregunten: «De debò que feu els horaris a mida?» Doncs sí, i no pot ser
que la cosa més important sigui l’horari dels docents i no dels alumnes",
va dir Martí. Uns mesos més tard, Manel García, professor de filosofia
durant 30 anys en diferents instituts, va reobrir el tema, també en una
entrevista: "Em fa vergonya sentir que no hi haurà temps per preparar
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l'inici de curs: hi ha tot el juliol per fer-ho, perquè no és un mes de
vacances. Diuen que és per formar-se, però jo he fet moltes formacions i
són quatre hores al matí i prou", va dir.
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No diré qui és l’autor d’aquest 
assaig fins al final. El nom pot 
condicionar massa la lectura. 

Malgrat el títol, El temps esquerp (ed. 
Arcàdia) és una obra contra la decep-
ció política i contra el derrotisme na-
cional. També s’hauria pogut titular, 
per exemple, El coratge de la concòr-
dia, però hauria remès massa al cam-
bonià Per la concòrdia. Va d’això, en 
tot cas: d’atrevir-se a dialogar amb els 
que no pensen com tu, de tenir la va-
lentia de plantejar punts de trobada, 
d’entesa. No és fàcil, en temps de po-
larització. Està escrit pensant en Ca-
talunya amb la mirada atenta a un 
món marcat per la pandèmia, per la 
guerra i per una persistent involució 
ideològica: el populisme simplifica-
dor i la ultradreta s’han infiltrat pode-
rosament en l’àgora pública. L’autor 
ho constata, ho lamenta i ho combat. 

Per no caure en el cinisme descre-
gut, en el “ja us ho fareu”, proposa el 
realisme compromès de “les petites 
idees” enfront dels grans idealismes 
al capdavall sectaris del segle XX. 
S’agafa a la common decency orwel·li-
ana dels principis i les virtuts bàsics: 
honestedat, justícia, temprança. In-
voca una audàcia carregada de pru-
dència, una imaginació que no sigui 
fantasiosa. Tot això hauria de servir 
per fer front tant als grans reptes pla-
netaris (crisi climàtica, amenaça nu-
clear, pandèmia, desigualtats, autori-
tarismes il·liberals) com a l’endèmic 
desencaix catalano-espanyol. Sí: el 
llibre està escrit des de la catalanitat 
trasbalsada pel Procés viscut per un 
no-independentista i no-unionista. 
Algú, doncs, situat en terra de ningú, 
en “la Internacional dels que solen 
perdre”, sense perdre, però, l’espe-
rança en l’ésser humà i en el país. 

Es fa acompanyar de L’home sense 
qualitats de Robert Musil i en especi-
al de la seva teoria de l’estupidesa, que 
sosté que n’hi ha de tres menes: la no-
ble, franca i honesta dels caps de par-
dal, la simulada (fer-se el ximple) que 
utilitzen a la defensiva els vulnerables 
i la que exhibeixen persones de gran 
intel·ligència. Aquesta tercera és la pe-
rillosa i té com a trets distintius la pre-
tensió desmesurada de concebre ide-
es clarament fora de l’abast i el predo-
mini de les emocions. A les portes del 
nazisme, Musil ja va advertir sobre 
aquest darrer punt: el de la relació 
contradictòria i volàtil entre raó i sen-
timents, entre veritat i subjectivitat, 
i va veure en l’estat, la nació o la raça 
“fetitxes místics”, “fe de substitució”. 

En el cas català, la fe de l’assagista 
se situa en el terreny del que en diu 
“federalisme dels fets”. Per sortir del 
laberint processista propugna diàleg 
a totes bandes, en especial dins ma-
teix d’una Catalunya que imagina 
més com a àgora maragalliana que 
com a temple pujolista. Davant la 
ruptura independentista aposta per 
la continuïtat catalanista, i a la recur-
rent “angoixa de l’extinció nacional” 
hi oposa el bon govern i l’acceptació 
de la pluralitat a l’estil Prat de la Riba. 

Dues cites finals perquè acabeu 
d’endevinar qui és l’autor del llibre. 
Primera: “El fet nacional català 
s’afirma en la guerra de posicions i es 
posa en perill en la de moviments. 
Creixem en determinades condici-
ons favorables: el clima col·lectiu 
més benigne possible, dinàmiques 
naturals d’integració i mestissatge, 
manteniment de la unitat civil, savi-
esa de supervivència, esforç d’ex-
cel·lència [...]. En canvi, les tempera-
tures extremes del tot o res glacen o 
cremen els brots del país que més va-
len la pena”. Segona: “El pujolisme 
fou una força ersatz, substitutiu, que 
exercí un paper dominant, però no va 
arribar a ser hegemònica. El seu in-
tent desesperat d’assolir l’hegemonia 
a través de conjuntures plebiscitàri-
es i de posar-se al front del Procés fra-
cassà per errors d’avaluació i exercici 
polític. Sobretot perquè va ignorar el 
pluralisme dels sentiments d’identi-
tat, de llengua, de cultura i d’opcions 
ideològiques de la societat catalana, 
i perquè menystingué puerilment la 
força de reacció de l’Estat i de les opi-
nions públiques d’Espanya”. 

Segurament ja ho heu endevinat: 
aquest assagista musilià és Raimon 
Obiols.✒

El coratge de  
la concòrdia

DAVID BORRAT

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

ALBERT PLA NUALART
UN TAST DE CATALÀ

Dels alumnes 
disruptius als cafès 
disruptius

La pressió de l’anglès com a llengua global 
no només comporta la invasió flagrant 
d’anglicismes en estat pur sinó la subtil 

penetració de significats en paraules catala-
nes. De vegades ampliant-ne una mica el sen-
tit, com quan robust passa a voler dir sòlid, fort 
o consistent.  D’altres, modificant-lo més, com 
quan sever passa a greu, intens o agut. I altres 
cops, gairebé capgirant-lo, com humanitari en 
drama/ desastre humanitari. Està passant 
amb l’adjectiu disruptiu. Encara que el DIEC2 
o el GDLC només l’entrin com a terme físic o 
elèctric, disruptiu i disrupció han aterrat al 
llenguatge general a partir de la idea d’“inter-
rupció o trencament brusc”. I així, per exem-
ple, un alumne que interromp i no deixa fer 
classe pot ser titllat de disruptiu.  

Però no s’ha quedat en el sentit pejoratiu. 
Aquesta màquina d’anglicitzar-nos que és el 
món de l’emprenedoria, inspirant-se en 
l’acadèmic estatunidenc Clayton Christen-
sen –referent de Steve Jobs o Jeff Bezos–, 
n’ha fet una clau per fer-se ric. Partint del 
terme innovació disruptiva –encunyat per 
Christensen– ha passat a dir-ne disruptiu de 
tot canvi que altera substancialment el pa-
radigma previ, com les innovacions que re-
noven del tot un sector del mercat. No ho 
eren els primers cotxes, massa cars per 
substituir els de cavalls, però sí el Ford T, 
prou barat perquè seguir amb els cavalls no 
sortís a compte. 

Els mitjans s’hi han agafat, i ara ja no no-
més les tecnologies o les empreses són 
disruptives sinó també els projectes, l’edu-
cació, les idees... Fins al punt que ACCIÓ, 
l’agència pública per fer competitives les 
empreses catalanes, ha creat el Cafè 
Disruptiu, on presenta innovacions com ara 
Bizum. Ni els nostres diccionaris ni el 
Termcat han mogut fitxa, però això no ex-
pulsa del terreny de joc el nou sentit de 
disruptiu sinó que els deixa a ells en orsai. 
En un món cada cop més global, els  lingüis-
tes dels mitjans fem poc més que registrar 
i ordenar el que el món global escampa. Hi 
manem tan poc com els polítics.✒

Fins fa no 
gaire enca-
ra es pro-

jectava al cinema 
Drive my car de 
Ryusuke Hama-
guchi, un home-

natge de primer ordre a l’ofici del 
qual Oriol Broggi també dona 
compte en El record de la bellesa. 
Andreu Gomila reïx a mantenir-hi 
el to col·loquial pretès; també vol 
fer-se fonedís i assoleix esborrar-se 
de l’autoria i la conversa perquè 
monologui l’altre. Els encontres 
s’efectuaren a la Biblioteca de Ca-
talunya, on Broggi ha dirigit part de 
la setantena de muntatges de la mí-
tica Perla 29. Troba que La Perla 

‘Carpe diem’
s’arrisca amb els espectacles duent-
los al límit per eixamplar-los i tal 
volta per això ha piscat nombrosos 
guardons.  

Tant al film que dèiem com al lli-
bre es parla sovint de tot el procés 
teatral d’ençà dels passis de taula i 
fins a la nit de l’estrena passant pels 
darrers assajos amb públic. A la in-
troducció, Gomila insistia en l’efer-
vescència del fet teatral, i Broggi ar-
ranca amb aquest carpe diem pecu-
liar i el record que resta a l’especta-
dor de l’obra. L’altre substantiu 
titular, el de ‘bellesa’, es fa pregar 
més però acaba sortint; tanmateix, 
la bellesa és relativa i no existeix.  

Broggi havia seguit el consell de 
la dona de Bertolt Brecht de co-

càrrec. Nota massa resistència a po-
der “destrossar”. 

Guimerà, Rusiñol o Sagarra 
–com fem amb Shakespeare!– i lla-
vors no s’hi val. El llibre va passant 
revista d’un en un als autors que ha 
escenificat, els qui ha repetit, els qui 
no ha treballat… Reconeix envejar 
no ser capaç d’igualar-los i es reca 
que, quan arriba l’estrena, se senti 
arraconat pels actors. Convidà 
Mouawad a l’estrena d’Incendis, pe-
rò aquest li rebaté que l’obra ja no 
li pertanyia. Broggi la transmeté als 
actors i es percebé semblantment 
un transmissor desposseït. D’assa-
jos com aquest, en una cultura com 
la nostra, ens en caldrien molts 
més.✒

EL RECORD DE 
LA BELLESA 
ORIOL BROGGI 
L’ALTRA  
144 PÀGINES  
19 EUROS

CARLES 
CABRERA

mençar amb peces més senzilles 
per poder accedir a determinats 
drames, com la primera obra gran 
que dirigiria, el Tartuf de Molière, 
o El rei Lear de Shakespeare, consi-
derat com el drama més complex 
del bard anglès. Pel camí, els vas 
perdent el respecte. Broggi insis-
teix diverses vegades que és cert 
que “no pots fer dir a l’obra el que 
no diu, [però] les obres estan escri-
tes i tu, el que has de fer, és acabar-
les” perquè ja no compartim el 
temps d’un Sòfocles, Valle-Inclán o 
García Lorca. 

Quatre treballs al TNC i un al 
Lliure semblen, certament, més 
aviat pocs. Broggi també ha muntat 
pocs catalans: un Espriu i per en-
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De fet, ells són els artistes del futur, 
són els que es trobaran als escenaris. 
Un farà l’escenografia, l’altre ballarà 
i un altre hi posarà la música”. 

COMPARTIR I REIVINDICAR 
“Ens hem ajuntat en grups a l’atzar i ha 
fluït tot bastant des del principi. Era 
com si ens coneguéssim, però no ens 
coneixíem de res”, explica Ainhoa Gu-
tiérrez, estudiant de l’Escola Massana, 
que ha trobat interessant conèixer es-
tudiants d’altres centres que treballen 
temes semblants des d’altres vessants. 
“Jo soc pianista, però en aquest cas no 
tocava. He hagut de pintar una pancar-
ta i també m’ha tocat ballar una mica. 
Però ja és això, compartir les nostres 
habilitats amb els altres per poder cre-
ar un projecte entre tots compartint 
les tres disciplines”, relata al seu torn 
Maria Boltaina, alumna de l’Institut 
Oriol Martorell. “Aquest projecte els 
ha suposat aprendre improvisació i 
sortir de la seva zona de confort i el re-
sultat ha sigut bonic i enriquidor”, as-
senyala Adriana Vives, professora de 
llengua catalana i literatura i tutora de 
primer de batxillerat de música de 
l’Institut Oriol Martorell. 

Abans de presentar les cocreacions, 
els alumnes de cada centre van oferir a 
la resta una mostra de treballs per 
exemplificar l’especialitat del batxille-
rat que estudien. “Compartir l’àmbit 
artístic encara que sigui a partir de di-
ferents branques és veure altres visi-
ons d’un mateix batxillerat, però enfo-
cat a allò que li agrada a cadascú. Ha es-
tat bé conèixer gent que també apos-
ta per un batxillerat que és minoritari 
perquè tothom creu que no té sorti-
des”, diu Solís. En aquest sentit, els 
alumnes també coincideixen que cal 

fer pedagogia perquè l’art arribi a tot-
hom. “La societat l’entén d’una mane-
ra més superficial. No sap valorar que 
al darrere de cada moviment, de cada 
nota o de cada color hi pot haver un 
missatge més transcendental, que ens 
fa reflexionar sobre temes vitals. En 
aquest país, la societat no valora l’art 
com cal. No entén que es pugui parlar 
de temes més enllà de les paraules”, es-
pecifica Noa Pino, estudiant del CPD. 

“Per a molta gent l’art sembla un di-
vertiment, i creuen que només serveix 
per canalitzar les emocions, i no és ai-
xí. És una professió, és una feina, és 
molt vocacional i, per tant, fer aques-
tes jornades també té un punt de rei-
vindicació, de dir que existim, que hi 
som, tot i ser minoritaris”, diu Ferré, 
que també avança la intenció d’inclou-
re la branca teatral i sumar tres o qua-
tre instituts al projecte en pròximes 
edicions. Amb aquesta proposta, els 
alumnes aposten per sumar-hi estudi-
ants d’altres batxillerats. “Nosaltres 
ens entenem molt bé perquè tenim vi-
sions similars de l’art, però ens hem 
d’assegurar que els altres vegin com 
nosaltres el missatge que es transmet. 
Seria molt interessant compartir-lo 
amb ells. Si la societat veu que l’art no 
és gaire necessari, cal fer que els joves 
s’adonin que no és així”, diu Koldo 
Munné, de l’Institut Oriol Martorell. 

“Amb la feinada feta queda clar que 
l’art no és només fer coses, també és 
pensament, reflexió i crítica tant cap a 
fora com cap endins. Com bé diuen, 
són uns estudis importants no només 
per les feines que poden tenir posteri-
orment, sinó perquè si l’art és pensa-
ment, el pensament és imprescindible 
per a la societat”, conclou Martí Bover, 
professor de l’Escola Massana.

L’art a l’educació 
obligatòria: la clau  
Professors i alumnes dels diferents batxillerats artístics coincideixen a 
dir que les arts s’han de reivindicar i generalitzar més, especialment en 
els estudis reglats, i explicar que tenen sortides professionals com 

altres sectors. En aquest sentit, l’1 i el 2 d’abril es va celebrar a 
Barcelona el primer Fòrum de les Arts a l’Educació, organitzat pel 

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). D’aquestes 
jornades en van sortir diferents compromisos per part de 

Govern i administracions locals per incorporar les arts a 
l’educació obligatòria. De la mateixa manera, també va 

sorgir el compromís de constituir un grup de treball 
permanent per a la coordinació i la integració 

d’actuacions que abordin la presència de les arts i la 
cultura en l’educació, que servirà per treballar 

iniciatives com la concreció de programes de 
promoció de les arts en l’educació 

obligatòria; detectar, concentrar i difondre 
experiències d’èxit que promoguin les arts 
en centres educatius i estendre-les a la 

resta de centres, i posar en marxa un 
observatori de les arts a l’educació que permeti l’accés a una visió 
general i de sistema dels ensenyaments artístics en totes les etapes 
educatives, tant en l’àmbit formal com en el no formal.
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