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campió de Lliga. L’Aurora va
néixer a Morón de la Frontera
(Sevilla) i va arribar a aquesta
localitat del Baix Llobregat el
1971, quan tenia 9 anys. La famí-
lia es va instal·lar al carrer Cer-
danya, adjacent a l’estadi, on el
seu germà va començar a jugar.
Pedro Bravo va ser un mig

melé que va arribar a la selecció

Aurora Bravo, la presidenta del club degà del rugbi a Espanya, durant l’entrenament de les categories infantils

espanyola i que quan va penjar
les botes es va passar a la ban-
queta. Amb ell d’entrenador, el
seu club va obtenir el triplet:
Lliga, Copa i Copa Ibèrica. La
seva frase totèmica era: “Vinga,
nois, avui és un gran dia per ju-
gar a rugbi”. Però l’Aurora no
només va ser la germana d’un
gran jugador i entrenador. Amb

el temps es convertiria amés en
esposa, mare i tieta de jugadors
de rugbi.
Albert Malo és una llegenda

de l’oval i d’aquest club. Ha ju-
gat a Nova Zelanda, ha disputat
un partit amb els veterans dels
All Blacks i ha participat en una
haka. Cada vegada que protago-
nitza un reportatge elogiós, i en

!Unafotod’HèctorMassoni
coronael túneldelBaldiri
Aleu.Se’l veucorrent, ambla
pilota, esquivantrivals.Va
tenir lamateixa fortalesa
quanvasaberqueelmalestar
quehaviacomençat l’estiudel
2018erauncàncerenunestat

moltavançat. “Quant temps
emqueda?”,vapreguntar.
“Poc,perònosabemeldia
exacte.És important, això?”,
vanrespondreelsmetges. I
ellvadirqueno,peròesva
preparar.Novavolerpassar
elsúltimsmomentsa l’hospi-

tal, sinóacasa,envoltatde
l’amordels seus.Vaescriure
eldiscursdel funeral,que
acabavaaixí: “Iara, a l’esta-
di”.Vaser l’últimprec: “Cele-
breuuntercer tempspermi”.
I sí, elvanenterrarambla
banderadelclub.

“Elmeumaritvavolerunfuneralambtercer temps”

motiudelMundialdeQatar.
Divendres, responsables del

centrevansuspendre lesúltimes
classes i van enviar a casa una
trentenad’estudiantsquehavien
tingut un enfrontament amb la
professora de català. Segons els
pares d’alguns d’ells, la docent
novatolerarques’exhibísl’ense-
nya espanyola i, d’acord amb la
versiódels professors, l’expulsió

va ser perquè es van insubordi-
nar i li van faltar al respecte.
LaSallehaemèsuncomunicat

en què explica a les famílies que
investigarà amb detall el succeït
“per tornar al centre la normali-
tathabitualdesprésdel lamenta-
ble esdeveniment”, i que ho farà
“escoltant les veus de totes les
personesquevanviureels fets”.
El conflicte es va fer públic ar-
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Aurora Bravo codirigeix la ges-
toria fiscal i jurídica Aumart, de
Sant Boi de Llobregat, on tota la
plantilla està integrada per do-
nes. De vegades truca algun cli-
ent despistat i demana parlar
amb el director. “El director és
directora”, li responen. I, a par-
tir d’ara, també presidenta:
l’Aurora s’ha convertit en la pri-
mera dona al timó d’un club de
rugbi de la Divisió d’Honor, la
UE Santboiana.
No ha estat jugadora d’aquest

esport, però l’estadi Baldiri
Aleu és l’epicentre de la seva vi-
da. Aquí juga la Santboiana, el
club degà d’Espanya, amb més
d’un segle d’història i l’actual

“Onarribinells, hi arribenelles”, diu
laprimerapresidentad’unclubde rugbi
Lliçó d’esport i de vida als despatxos i el camp de la centenària UE Santboiana

són molts, truca per donar les
gràcies al periodista i sempre
diu el mateix: “Soc qui soc grà-
cies al meu germà de club, Hèc-
tor Massoni”. L’Hèctor, que
tambéva ser internacional i tèc-
nic, era elmarit de l’Aurora.
La frase de l’Hèctor era: “Ju-

gar a rugbi és un plaer”. Va ser
un home de club, fins i tot quan
es va retirar. Va fundar una em-
presa de jardineria que l’obliga-
va a matinar moltíssim, però
quan acabava la seva jornada la-
boral anava al Baldiri Aleu a do-
nar un cop de mà. De vegades
l’Aurora s’enfadava ambell per-
què arribava tard a casa i li deia
de broma: “A veure si et creus
que t’enterrarem amb la bande-
ra de la Santboiana”.
Avui és l’Aurora qui arriba

tard a casa perquè dedica tot el

temps que pot al club. És l’única
presidenta entre els 13 clubs de
la Divisió d’Honor. “El rugbi no
és ni un esport per a brètols ni
un esport només per a homes.
Aquí, tant si etshomecomdona,
aprens a aixecar-te quan caus”,
explica mentre les categories
infantils s’entrenen a la gespa
artificial delBaldiriAleu.Nenes
i nens juguen i competeixen
junts fins als 16 anys.
“On arribin ells, hi podem ar-

ribar nosaltres”. Quan li pre-
gunten per què el rugbi pot
aportar tanta lesdones, lapresi-
denta de la UE Santboiana pen-
sa en una foto del seu germà:
“En Pedro està passant la pilota
i se’l veu literalment volant.
Aquest esport t’ensenya això. A
volar”. I a viure i a saber mirar
als ulls la mort. Malaurada-
ment, dos dels homes més im-
portants de la seva vida, el seu
germàiel seumarit, jahanmort.
Tots dos se’n van anar amb 55

anys. I tots dos sabien que es
morien. En Pedro el 2015, d’un
llarg i agònic càncer de pulmó.
L’Hèctor, el 2018, d’un ful-
gurant càncer de pàncrees. El
primer deia: “Això és com un
partit, sé coms’acabarà, peròno
conec el rival”. També es vana-
gloriava del seu últim diagnòs-
tic: “Malalt que es resisteix a
morir”. Lluitar fins al final,mal-
grat que sàpigues que perdràs.
Això és el rugbi."

“La pilota oval
t’ensenya a aixecar-te
quan caus, siguis
home o dona”,
diu Aurora Bravo

LaSalledePalma investiga l’incidenten
unaaulaperpenjarunabanderaespanyola

:2952 #"!

El col·legi La Salle de Palma ha
obert “un procés d’investigació
de caràcter intern” per aclarir
l’incident ocorregut entre una
professora i un grup d’alumnes
de batxillerat que van ser ex-
pulsats perquè vanpenjar a l’au-
la una bandera d’Espanya amb

ran que un pare critiqués l’ex-
pulsió dels estudiants per raons
polítiques. “Han provat d’em-
brutarungest espontani i espor-
tiu. Els professors de La Salle
han incomplert els protocols i
han enviat menors a casa sense
comunicar-hoalspares”, vadir.
El centre, per la sevabanda, va

enviar una circular als pares en
què justifica l’expulsió pel fet
quevandesobeir i esvanenfron-
tar a ladocent.
“Arran d’una iniciativa per

part dels alumnes per decorar
l’aula en suport a la selecció es-
panyola masculina absoluta de

futbol en la seva participació al
Mundial, els alumnesde 1rB, ac-
tuantcomagrup,handesatès les
indicacions d’una professora
queestavacomplintamblesnor-
mes de convivència del centre i
seguia les ordres de l’equip di-
rectiu, cosa que suposa un acte
d’insubordinaciódeliberada”,va
indicarel centre.
Dirigents polítics de diferents

partits s’han fet ressò de l’inci-
dentpercriticar,uns,unaexpul-
sió que consideren fruit d’una
actitud antiespanyola, i per de-
fensar, d’altres, l’actuació del
centreeducatiu."
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Local Comarques

n «Tinc un lloro expert en matemà-
tiques!», proclama victoriosa la mes-
tra de l’escola FEDAC Sant Narcís de 
Girona, Meritxell Rovira, que en un 
obrir i tancar d’ulls ha aconseguit 
captar l’atenció d’una vintena 
d’alumnes, que ja l’observen estu-
pefactes. 

«Si li pregunto quan sumen 6 
més 6 em respon 12; 8 més 4, 12; 9 
més 2 més 1, 12», afegeix. «Avui 
comprovarem de quantes maneres 
diferents podem sumar un número: 
el 10», anuncia. Amb la missió entre 
mans, reparteix als alumnes cubs de 
colors. «Les peces no es poden des-

encaixar, només unir», recorda Ro-
vira. Els alumnes, però, ja han co-
mençat a esbossar, retolador en mà, 
combinacions de dos números en 

una pissarra que s’han afanyat a 
treure del calaix. «Gairebé tots heu 
fet la mateixa, 6 més 4», celebra Ro-
vira, que ara els posa sobre la taula 

un nou repte: fer combinacions de 
3 números que sumin 12. I després, 
13. I és que entre les tradicionals vo-
cacions que sedueixen als més pe-
tits, que es debaten entre convertir-
se en futbolistes professionals o con-
quistar la Lluna, comença a aflorar 
una altra professió: «quan sigui gran 
vull ser matemàtic». 

Batejada com a Innovamat, 
aquesta és una altra fórmula per a 
aprendre matemàtiques que ja està 
present en més de 150 centres edu-
catius a la província de Girona, en-
tre ells, l’escola FEDAC Sant Narcís 
de Girona (que l’aplica des de I3 fins 
a 4t d’ESO). La coordinadora didàc-
tica d’Innovamat, Laura Morera, as-
segura que «l’objectiu és que apren-
guin a resoldre problemes, a argu-
mentar i a establir connexions ma-
temàtiques a través de la descober-
ta». I és que amb aquest mètode, les 
classes trenquen la tònica conven-
cional. «El mestre ja no explica la lli-
çó sinó que proposa reptes als alum-
nes perquè siguin ells els que vagin 
construint el coneixement amb 
l’ajuda del docent i de la resta de 
companys», sosté. Així, la missió ja 
no és memoritzar. «Històricament 
s’ha après memoritzant per a des-
prés poder-ho reproduir, però amb 
aquest mètode el nostre objectiu és 
que ho entenguin i ho incorporin, i 
d’aquesta manera l’aprenentatge 
serà molt més profund», defensa 
Morera. 

I és que amb el mètode tradicio-
nal d’aprenentatge, argumenta, «els 
alumnes reproduïen el que el mes-
tre els havia ensenyat sense plante-
jar-se el per què i a curt termini el do-
cent quedava satisfet perquè a l’exa-
men se sabien la lliçó, però després 
se n’oblidaven perquè simplement 
ho estaven reproduint». En aquest 

sentit, afegeix que «per a executar 
com un robot ja hi ha les màquines 
i, en canvi, si tenen diverses estratè-
gies per a resoldre una mateixa ope-
ració seran capaços d’escollir la més 
òptima en cada cas». «El nostre no 
és un model algorítmic perquè sinó 
cauríem en la nostra pròpia trampa, 
no diem mai als docents exacta-
ment què han de fer, els plantegem 
una proposta, els donem recursos i 
els acompanyem », explica. 

I en tot aquest procés, la manipu-
lació (des de cubs a material geomè-
tric, passant per monedes i bitllets) 
és clau. «Perquè entenguin què és 
una desena, primer han de manipu-
lar i assimilar el que significa, la nos-
tra feina és passar de l’abstracte al 
concret», detalla Meritxell Rovira.   

Útils per a la vida 
Amb tot, l’objectiu del projecte és 
que les matemàtiques siguin «més 
lògiques» per als alumnes perquè 
«els serveixin per a anar per la vida», 
sosté Morera. Un exemple pràctic, 
exposa, és dividir el compte d’un 
restaurant. «No cal que facin una di-
visió amb algoritmes o decimals, 
com que donarem propina poden 
fer un arrodoniment a un número 
conegut per  ells que sigui múltiple 
dels que són a taula, és una divisió 
més senzilla que poden fer sense ha-
ver de treure paper i llapis», apunta. 

Però això s’ha d’entrenar. Així, 
mentre els alumnes de 2n de Primà-
ria del centre gironí segueixen cons-
truint combinacions amb material 
manipulatiu, els estudiants de l’aula 
del costat (3r de Primària) posen a 
prova el càlcul mental a través de la 
plataforma digital, que els desafia 
amb exercicis personalitzats que 
s’adapten a les necessitats i als co-
neixements de cada alumne (insis-
tint en els continguts que els costen 
més). «Cada setmana Innovamat 
ens envia un informe avaluatiu de 
cada alumne amb els aprenentatges 
que ha assolit i així podem observar 
en quin nivell està cada nen», apun-
ta Rovira. «Si no resolen bé els exer-
cicis, automàticament la plataforma 
els planteja més exercicis similars», 
afegeix. Sempre, sota el paraigües de 
la gamificació. «Cada any en reno-
ven el disseny i això és clau per a cap-
tar l’atenció dels alumnes», subrat-
lla el també professor de matemàti-
ques del centre educatiu, Ramon 
Pérez. A més, des d’I3, la plataforma 
guarda els seus progressos. 

A més, el mètode també vol em-
poderar als alumnes i trencar la bar-
rera entre el clàssic «ser de números 
o de lletres». «Treballem la part so-
cioemocional perquè es creguin 
que realment són capaços de fer-ho, 
establim connexions entre les ma-
temàtiques i la literatura, la filosofia, 
el cinema, l’art o la música perquè 
aquesta també pugui ser una porta 
d’entrada per a molts estudiants», 
sosté Morera. «També analitzem les 
matemàtiques que hi ha al darrera 
d’una obra d’art, d’una escultura o 
d’un edifici», assegura.

Dos alumnes de 2n de Primària de l’escola FEDAC Sant Narcís de Girona, fent càlculs amb material manipulatiu. ANIOL RESCLOSA

REPORTATGE

Meritxell Comas 
GIRONA

Alumnes de 3r de Primària del centre, amb la plataforma. ANIOL RESCLOSA

Reptes personalitzats. La plataforma adapta els exercicis de càlcul mental a les 
necessitats de cada alumne, insistint en les àrees que més els costen. També vol trencar 
la barrera entre «ser de números o de lletres» amb connexions amb l’art o la filosofia.

u Més de 150 centres educatius gironins aposten per Innovamat, un 
model d’aprenentatge amb la manipulació i la gamificació com a pilars

Unes matemàtiques 
«més lògiques» sense 
memoritzar fórmules
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Hi ha una pregunta que resumeix 
la situació i posa sobre la taula tota 
una cadena d’injustícies: «¿Quan-
tes escoles porteu?». És una de les 
frases més repetides entre les fa-
mílies que participen en grups i 
associacions de víctimes d’as-
setjament escolar o de nens que 
pateixen trastorns de l’espectre 
autista, col·lectiu molt vulnerable 
al bullying. I no és una pregunta 
casual. Tot i que no hi ha estadís-
tiques ni cap lloc en què quedi re-
gistrat que el motiu de la baixa si-
gui una situació d’assetjament, 
les famílies denuncien que la re-
solució d’aquestes situacions sol 
acabar amb el canvi d’escola per 
part de la víctima per evitar que 
continuï exposada al patiment, i 
això moltes vegades els nens ho 
reben com un doble càstig: ¿per 
què he de ser jo qui marxi? A més, 
el trasllat invisibilitza el proble-
ma –davant la resta és com si de-
saparegués– i fa difícil que es 
produeixi la reparació necessària 
per a la víctima. 

«La reparació és una paraula 
important de la qual es parla poc 
quan es tracta de bullying i, en can-
vi, és fonamental. Si qui marxa del 
centre ets tu, no hi ha reparació. 
Canviar d’escola el teu fill és do-
nar-li una altra oportunitat. Co-
mençar de nou és més fàcil, però 
les famílies han de tenir les dues 
opcions, sempre en benefici de la 
víctima», reflexiona Montse Ló-
pez Tolosana, que durant cinc 
anys va ser representant de les fa-

mílies de l’escola pública al Consell 
Escolar Municipal de Barcelona i 
presidenta de la comissió de tre-
ball sobre assetjament escolar 
creada en el si del Consell a petició 
de les famílies. «El canvi, a més, ha 
de ser a un centre pròxim», apun-
ta. Sobre els motius que porten les 
famílies a veure la sortida de l’ins-
titut com l’única via d’escapament 
dels seus fills hi ha unanimitat en 
un: «Les escoles encara solen se-
guir la màxima que els draps bruts 
es renten a casa; el secretisme és 
brutal i això no ajuda a solucionar 

els casos», prossegueix López To-
losana, que assenyala que a les es-
coles concertades o privades enca-
ra és pitjor, ja que està en joc el 
prestigi de l’escola. 

«Falta molta cultura sobre l’as-
setjament escolar. Hauríem de ser 
conscients que és una qüestió es-
tructural i que passa a tot arreu; 
admetre que al teu centre també 
passa no implica estigmatitzar-lo, 
sinó iniciar el procés per resoldre el 
problema; seguir una mica el camí 
que ha fet la violència masclista». 
Anna Chillida, des de fa dues set-

manes directora general de l’A -
lumnat, apunta que el Departa-
ment d’Educació disposa de vuit 
protocols relacionats amb l’as-
setjament i els centres els conei-
xen». «Per garantir que tothom se 
sent avalat, acompanyat i que tots 
els casos són atesos, des de l’abril 
del 2021 està en marxa la Unitat de 
Suport a l’Alumnat en Situació de 
Violència (USAV), a la qual poden 
accedir totes les víctimes o qualse-
vol persona que detecti aquesta 
mena de situacions», prossegueix 
Chillida, que defensa que «en cap 
cas les direccions dels centres mi-
ren a un altre costat quan detecten 
un cas d’assetjament». 

Xat per a adolescents 

El seu primer any, la unitat va 
atendre 843 casos. Des del Depar-
tament són conscients que enca-
ra hi ha moltes famílies i alumnes 
que desconeixen el servei, per la 
qual cosa preparen per a aquest 
mateix curs una campanya per 
donar a conèixer el servei i la crea-
ció d’un xat, per facilitar que els 
adolescents estableixin un primer 
contacte. Una comunicació més 
gran dels recursos i els protocols 
existents era una de les peticions 
de la comissió de treball contra 
l’assetjament escolar que va pre-
sidir López Tolosana, que també 
demana garantir un treball a pos-
teriori amb les persones assetja-
dores i amb el grup classe. «Conec 
moltíssimes famílies de víctimes 
que no s’han sentit acompanya-
des, però també famílies d’agres -
sors que volen col·laborar i tampoc 
saben com actuar», afegeix. Si la 
situació ja és greu en circumstàn-

Les víctimes de ‘bullying’ exigeixen 
no ser elles les que canvien de centre

Les famílies denuncien que la solució a l’assetjament no pot passar perquè sigui la víctima la que deixi l’escola, una 
cosa que es rep com un doble càstig. «Les escoles solen seguir la màxima que els draps bruts es renten a casa», afirmen.

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

EDUCACIÓ

Taller contra el ‘bullying’ a l’escola Cor de Maria de Mataró, a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 

Manu Mitru

«La reparació  
és una paraula 
important de la 
qual es parla poc  
i és fonamental»
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cies normals, encara ho és més 
en nois que tenen alguna di-
versitat. «Ens trobem que 
moltes vegades l’Administra-
ció atribueix l’assetjament a la 
diversitat dels nostres fills. 
Com que no els creuen, no ac-
tiven el protocol», denuncia 
Marta Cruz, mare i activista 
pels drets de la infància. 

Lluita cas a cas 

El fill de Marta Giménez va ser 
un de tants nens que va can-
viar d’escola per intentar co-
mençar de zero. En el seu cas, 
dues vegades. La primera va 
ser en el pas de la primària a 
l’ESO. La segona ha sigut 
aquest curs. Va començar a fer 
un cicle formatiu de grau mitjà 
en un institut nou i tot anava 
bé fins que un company va co-
mençar a fer-li la vida impos-
sible. «Es reia d’ell i li apagava 
l’ordinador quan s’aixecava, 
de manera que se li esborrava 
el treball», explica la seva ma-
re. «Al queixar-se al professor 
la situació va empitjorar, per-
què el noi l’hi va fer pagar», 
prossegueix. El detonant que 
va provocar el canvi de centre 
del noi va ser un matí a l’hora 
del pati, quan l’agressor li va 
fer la traveta a la porta de 
l’institut i el va tirar a terra, de 
manera que ell, ja molt cansat 
d’aquella situació, va respon-
dre amb un cop de puny.  

Giménez va remoure cel i te-
rra perquè la situació no acabés, 
com tantes altres, amb el seu fill 
a casa. Al tractar-se d’un cicle 
d’informàtica molt demanat, 
no hi havia places lliures en cap 
altre institut proper. «El veia a 
casa, deprimit, i sentia tanta 
impotència... ¿Per què havia de 
ser ell a casa i el seu agressor a 
classe?», apunta la mare.  La 
seva tenacitat i la seva lluita 
van sorgir efecte. El seu fill tin-
dria una plaça aquest trimestre 
en un altre centre pròxim. Mal-
grat l’alegria per l’inesperat 
desenllaç, Giménez tenia clar 
que volia seguir amb el repor-
tatge per tants altres nens. 
Perquè no torni a passar. n

La reforma de la llei de l’avorta-
ment avança sense fer soroll al 
Congrés dels Diputats. Ja s’han 
celebrat dues reunions de la po-
nència designada a debatre a 
porta tancada les esmenes i en 
principi els grups han acordat 
una esmena transaccional que 
indica que «s’adoptaran les me-
sures organitzatives necessàries 
per garantir la no-discriminació 
dels professionals no objectors 
per evitar que es vegin relegats 
en exclusiva a la pràctica de la 
interrupció voluntària de l’em-
baràs», segons ha pogut saber 
EL PERIÓDICO. 

La nova disposició parteix 
d’una esmena de Bildu i, segons 
fonts parlamentàries, té prou 
suport per ser incorporada a la 
reforma legal destinada a elimi-
nar les restriccions a l’avorta-
ment i blindar aquest dret en la 
sanitat pública. Per això es crea-
rà un registre de professionals 
sanitaris objectors de conscièn-
cia, de caràcter individual, per 
impedir que, com passa actual-
ment, hospitals o unitats sence-
res practiquin l’objecció i, com a 
conseqüència, el 84% dels avor-
taments es facin en clíniques 
privades concertades.  

Ara bé, hi havia el temor en 
l’àmbit mèdic que els professio-
nals sanitaris que amb la nova re-
gulació es declarin no objectors 
siguin relegats a practicar exclu-
sivament avortaments si a la se-
va unitat, per exemple, tots els 
altres facultatius s’oposen a dur a 

terme aquesta prestació sanitària 
per motius de consciència. L’es-
mena acordada i que podria ser 
incorporada definitivament vol 
impedir aquesta situació i també 
la inversa: els professionals ob-
jectors no podran rebre cap «dis-
criminació» derivada del seu de-
sig de no practicar interrupcions 
voluntàries d’embaràs.  

Ara bé, Unides Podem ha pre-
sentat una altra esmena que 
també podria ser incorporada al 
text legal i que estableix que els 
professionals objectors no formin 
part dels comitès clínics que au-
toritzen o deneguen els avorta-
ments per motius mèdics a partir 

de la setmana 22 de gestació. Són 
les unitats les que decideixen si la 
mare o el fetus tenen «anomalies 
incompatibles amb la vida» que 
s’hagin detectat a partir de la se-
gona meitat de l’embaràs i que 
permetin l’avortament. En mol-
tes ocasions es considera que la 
malaltia, tot i que sigui greu, no 
és incompatible amb la vida i es 
denega la prestació, per la qual 
cosa gairebé un centenar d’espa-
nyoles van cada any a avortar a 
Brussel·les, un país amb una le-
gislació més laxa. 

Més enllà de l’objecció de 
consciència, entre les esmenes 
presentades pels partits en des-

taca una del PSOE que no té res a 
veure amb l’avortament, sinó 
amb la prostitució. I és que la re-
forma de la llei de salut sexual i 
reproductiva, tot i que no sigui 
una de les seves principals fina-
litats, canvia la legislació en pu-
blicitat i la modificació implica 
que s’eliminarà la prohibició 
dels anuncis de prostitució que 
està vigent des que a l’octubre va 
entrar en vigor la llei del només sí 
és sí. Perquè això no passi i no 
decaigui la limitació, els socia-
listes han presentat una esmena 
per canviar-ho. 

La violència obstètrica 

Així mateix, Unides Podem mi-
rarà d’incorporar el terme «vi -
olència obstètrica» a la norma, 
que en va quedar fora perquè 
des perta recels en l’àmbit mè -
dic, de manera que l’ala socialis-
ta del Govern va preferir no ci-
tar-la. Els morats defineixen la 
violència obstètrica com aquella 
«acció o omissió que causi mal a 
la salut física o psíquica de les 
dones durant la pràctica sani -
tària relativa a l’atenció gine-
cològica i obstètrica, especial-
ment la relativa a l’atenció a 
l’embaràs, el part i el puerperi». 

Malgrat les esmenes presen-
tades, hi ha consens en la majoria 
de la reforma de la llei de l’avor-
tament, que també posa fi a la 
necessitat que les joves de 16 i 17 
anys necessitin el permís patern 
per avortar i incorpora baixes la-
borals de tres dies per a les dones 
amb regles doloroses. Per això hi 
ha la possibilitat que la norma si-
gui aprovada pel ple del Congrés 
abans que acabi l’any.  n

Els metges no objectors no seran 
relegats a fer només avortaments

La reforma de la llei de l’avortament blindarà els sanitaris no objectors perquè no siguin 
relegats en exclusiva a la pràctica de la interrupció de l’embaràs, segons una nova esmena.

DRETS REPRODUCTIUS 

PATRÍCIA MARTÍN 
Madrid

Una clínica avortista de Barcelona, en una imatge d’arxiu.

Josep García

Enquesta  
als alumnes 
catalans

Els xavals enquestats estan convençuts  
que ni els docents ni les direccions escolars  

fan gaire per frenar l’assetjament.  
 

El 45,4% considera que el seu professor no fa res  
i 6 de cada 10 (61,7%) afegeixen que la direcció  

del centre també es queda de braços plegats.

Un de cada quatre 
alumnes (24,4%) 

percep que hi ha 
assetjament  

escolar a la  
seva classe.
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OLGA R. SANMARTÍN  MADRID 
La ministra Pilar Alegría dará el cur-
so que viene un subsidio universal de 
400 euros para los alumnos con ne-
cesidades específicas de apoyo edu-
cativo derivadas de discapacidad, au-
tismo o trastornos graves de conduc-
ta o del lenguaje. Lo recibirán los alum-
nos de segundo ciclo de Infantil, Pri-
maria, ESO, Bachillerato y FP inde-
pendientemente del nivel de renta o 
del patrimonio de sus padres y se su-
mará a las ayudas que ya reciben só-
lo los hogares con pocos ingresos en 
concepto de enseñanza, transporte, 
comedor, material escolar, residen-
cia, reeducación pedagógica o reedu-
cación del lenguaje. 

El borrador del proyecto de real 
decreto por el que se establecen los 
umbrales de renta y las cuantías de 
las becas para el curso 2023/24, al 
que ha tenido acceso EL MUNDO, 
también establece otra novedad res-
pecto a la convocatoria de 2022/23: 
se aumentará de 1.600 a 2.500 eu-
ros la cuantía de la beca de residen-
cia para los alumnos que tengan que 
desplazarse a otra ciudad para cur-
sar sus estudios de Bachillerato, FP 
de Grado Básico y Universidad, tan-
to en el grado como en el máster. 
En este caso, sí habrá límites de ren-
ta: sólo podrán optar las familias de 
los umbrales 1 y 2. Se trata, por ejem-
plo, de hogares de cuatro miembros 
que perciben un máximo de 36.421 
euros al año. 

Estos cambios supondrán habili-
tar un crédito de 200 millones de eu-
ros «para apoyar en los esfuerzos eco-
nómicos adicionales que asumen» es-
tas familias, «especialmente en el ac-
tual contexto, con una grave crisis 
energética y su impacto en el coste 
de la vida», señala el texto, que tam-
bién firma el ministro de Universida-
des, Joan Subirats. 

Se prorroga de este modo la inyec-
ción económica a los estudiantes pa-
ra paliar los efectos de la inflación que 
anunció Pedro Sánchez durante el 
Debate del estado de la Nación del 
pasado julio. Tras la polémica que sus-
citó el cheque-beca de Isabel Díaz 
Ayuso, con fondos para las familias 
de rentas bajas, medias y altas, el pre-
sidente del Gobierno prometió 100 
euros más mensuales entre septiem-
bre y diciembre de este año (400 eu-
ros en total) a los alumnos que ya dis-
frutaban de ayudas en Bachillerato, 
FP o Universidad. 

El anuncio se concretó en un real 
decreto aprobado en agosto que tam-
bién incluía una cuantía complemen-
taria de 100 euros al mes durante cua-
tro meses para el alumnado con ne-
cesidades específica de apoyo educa-
tivo. La diferencia es que aquellas ayu-
das exigían unos límites de renta fa-
miliar y éstas de ahora son universales. 
Además, aquellas sólo eran para alum-

nos mayores de 16 años y las que se 
van a dar a partir de septiembre del 
año que viene son para todos los ni-
veles educativos, desde el segundo ci-
clo de Infantil hasta Bachillerato y FP. 

Hasta ahora, todas las ayudas del 
Ministerio para los alumnos con ne-
cesidades específicas de apoyo edu-
cativo han requerido de un umbral 
de renta. Sólo no era así en el caso de 
los gastos de comedor escolar (has-
ta 574 euros) y transporte escolar (has-
ta 617 euros), pero sólo podían acce-
der a ellas las familias numerosas. 
Las ayudas de enseñanza (hasta 862 
euros), residencia escolar (hasta 1.795), 

transporte de fin de semana (hasta 
442), transporte urbano (308), mate-
rial escolar (hasta 105 o 204, según 
las etapas), reeducación pedagógica 
(hasta 913) y reeducación del lengua-
je (hasta 913) estaban restringidas a 
los hogares con pocos recursos. 

Ahora Alegría abre la mano a to-
dos los estudiantes –independiente-
mente de su condición socioeconó-
mica– que tengan necesidad especí-
fica de apoyo educativo derivada de 
discapacidad o trastorno grave de 
conducta, asociada a trastorno del es-
pectro del autismo o debido a un tras-
torno grave de la comunicación y del 
lenguaje asociado a necesidades edu-
cativas especiales. 

El borrador, que previsiblemente 
se publicará en febrero, justifica este 
subsidio universal para «gastos gene-
rales adicionales derivados de la es-
colarización» en el hecho de que es-
tas familias «asumen unos costes adi-
cionales muy significativos para aten-
der los requerimientos vitales de sus 
hijos e hijas, lo que, unido a las cir-
cunstancias actuales, hace preciso un 
soporte extraordinario». 

Respecto al incremento de la cuan-
tía de la beca de residencia, «está orien-
tado a facilitar que los alumnos pue-
dan continuar sus estudios en una lo-

calidad distinta de la propia, con es-
pecial incidencia en familias de en-
tornos rurales, particularmente de la 
España Vacía, cuyos hijos e hijas tie-
nen que desplazarse y residir en otras 
ciudades para poder cursar estudios 
obligatorios». «Esto supone un sobre-
coste para ellas y un factor de desi-
gualdad entre las ciudades y las áreas 
rurales, agravado en la situación, ac-
tual, que requiere de apoyos extraor-
dinarios para estos alumnos», argu-
menta el borrador. 

Los alumnos de enseñanzas uni-
versitarias reciben, además de la 
beca de residencia y la matrícula 
gratuita, una cuantía fija (1.700 eu-
ros) y otra de excelencia académi-
ca (entre 50 y 125 euros), así como 
una cuantía variable que reparte el 
dinero que sobra entre todos los 
alumnos en función de su nota y su 
renta: los que menos recursos tie-
nen y mejores calificaciones logran 
reciben más. Este sistema lo implan-
tó el PP cuando estaba de ministro 
José Ignacio Wert. El PSOE lo cri-
ticó mucho y prometió quitar la par-
te variable, pero no lo ha hecho. Ca-
da año ha aumentado, eso sí, la cuan-
tía de las ayudas, al tiempo que re-
ducía la nota exigida para acceder 
a la beca.

Educación ayudará con 400 euros a 
alumnos con necesidades especiales 
La beca por residencia para los que estudian fuera de su ciudad subirá de 1.600 a 2.500 euros

Armengol apoya  
a la profesora 
amenazada por la 
bandera española

E. C. PALMA 
La presidenta de Baleares, 
Francina Armengol, solicitó 
ayer respeto para los docente, 
mientras que el PP reclamó una 
investigación que aclare el inci-
dente que motivó la expulsión 
del colegio La Salle de Palma 
de una treintena de alumnos 
que habían colgado del aula 
una bandera de España. 

«Los centros son los que 
marcan las reglas de conviven-
cia y nuestros docentes tienen 
que ser respetados, y su traba-
jo, protegido», aseguró. Armen-
gol tildó de «intolerables» las 
amenazas a los docentes y 
mostró su apoyo a la profesora 
de La Salle, «acosada por la ul-
traderecha». 

El PP, por su parte, pidió que 
el Govern balear escuche a «to-
das las partes implicadas para 
aclarar los hechos y garantizar 
la convivencia tras las denun-
cias realizadas». «Es necesario 
aclara lo ocurrido», sostuvo. 

Además, el colegio La Salle 
ha abierto un proceso de inves-
tigación interna con el objetivo 
de aclarar lo que ocurrió entre 
una docente y una clase de pri-
mero de Bachillerato que fue 
expulsada del centro por haber 
colgado la bandera de España 
en señal de apoyo a la selección 
nacional de fútbol durante el 
Mundial de Qatar. 

Según la dirección del cole-
gio, con el objetivo de aclarar 
el «lamentable» acontecimien-
to ocurrido el viernes 25 de no-
viembre en un aula de Bachi-
llerato, este centro esta dando 
pasos para retornar a «la nor-
malidad habitual». 

Así, ha explicado que se ha 
abierto un proceso de investi-
gación de carácter interno que 
confía «ayude al centro a si-
tuarse y conocer lo ocurrido 
por boca de los protagonistas», 
para «poder ofrecer un trata-
miento de resolución a nivel in-
terno». Además, ha manifesta-
do una vez más su «colabora-
ción» y «transparencia» a la 
inspección educativa. 

«El fin de este proceso es 
también», ha precisado, «poder 
afianzar los valores en los que 
como escuela católica cree La 
Salle Palma y que son la base 
de la educación que el colegio 
quiere que reciban sus alum-
nos». «Valores como el respeto 
al otro; la empatía con los que 
se tiene al lado; la solidaridad 
como ejemplo de compromiso; 
la convivencia como base del 
crecimiento; y el diálogo como 
camino para la solución de di-
ferencias de las que aprender y 
con las que crecer», ha hecho 
hincapié.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, en una reunión en Santo Domingo. EDDY VITINI / EFE

El Gobierno habilitará 
un crédito de 200 
millones para apoyar 
a las familias 

Las ayudas a los 
alumnos con 
necesidad especial 
serán universales
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FP: els centres tractors aCatalunya

L’aterratge dels fons europeus en l’educació
comença a materialitzar-se. Aquesta setma-
na elGovern central ha anunciat que transfe-
rirà a les autonomies 41,6milions d’euros per
impulsar centres d’excel·lència per a la For-
mació Professional (FP). Gairebé 3 milions
d’euros arribaran a Catalunya per transfor-
mar tres centres que l’Administració ha fixat

que estan en activitats estratègiques: les
energies renovables (Institut Escola de Tre-
ball, de Lleida), la fabricació automatitzada
(Escola de Treball, de Barcelona) i l’automò-
bil (Pere Martell, de Tarragona). Aquests
instituts, també seleccionats pel seu alt nivell
d’innovació i internacionalització, es conver-
tiran en referents per a centres de tot Espa-

nya, impartiran formació, mostraran les ca-
pacitats de noves metodologies pedagògi-
ques i tecnologies aplicades, mantindran un
diàlegpermanent ambel sector empresarial i
comunicaran a l’Administració propostes de
canvis curriculars. Aquests són els tres cen-
tres que molt aviat emprendran aquest camí
a Catalunya.
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“Ensenyar
el que

necessita
elmercat”

La centenària Escola de
Treball de Barcelona, he-
reva de l’escola Arts i Ofi-
cis, és, amb 3.000 alum-
nes i 260 professors, el
centre de formació pro-
fessional públic més gran
d’Espanya.
Treballa en 10 famílies

professionals, amb 43 ci-
cles, 6 programes de for-
mació i inserció i 3 màs-
ters d’FP. El seu sector de
referència és el de la fa-
bricació automatitzada
industrial, que està en
plena transformació, amb
la digitalització i la in-
corporació de tecnologies
disruptives: robòtica
col·laborativa, impressió
additiva, big data, ciberse-
guretat industrial, inter-
net de les coses, realitat
augmentada i realitat vir-

tual imixta i la intel·ligèn-
cia artificial.
Els docents han impul-

sat vuit projectes d’inno-
vació amb el Ministeri
d’Educació, treballen en
xarxa amb altres instituts
politècnics i està vinculat
a nombroses empreses.
Amés, el centre destaca

pels programes d’inclu-
sió, per la promoció del

talent femení, molt escàs
en sectors industrials, i
per fer accessibles els
programes de mobilitat
internacional a tots els
alumnes.
“Pertànyer a la xarxa de

centres d’excel·lència re-
presenta un reconeixe-
ment a l’esforç de tota la
plantilla”, assenyala el di-
rector, José Luis Durán.
Però, a més, tindrem
pressupost per invertir en
la millora de les instal·la-
cions, d’equips imaquinà-
ria i en formació, d’un
cost molt elevat al nostre
sector. Entre els seus
objectius hi ha obrir les
portes als docents de la
resta d’Espanya i reforçar
els vincles amb altres cen-
tres d’excel·lència del seu
sector. /Carina Farreras

Alumnes de l’Escola de Treball durant la feina de soldadura amb ulleres 3D
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“Lesnostres
millores

ajudaranmés
centres”

És un regal, sí; i s’ha rebut
amb molta il·lusió. “Tot i
quefeina,apartird’ara,no
ens faltarà”, augura Neus
Caufapé, directora de
l’Escola deTreball de Lle-
ida. Aquest centre, refe-
rent a Catalunya en es-
tudis de formació pro-
fessional en energies
renovables, “es conver-
teix, amb aquest reconei-
xement, en mirall d’altres
centresd’Espanyaqueim-
parteixen aquesta matei-
xamatèria”.Unagran res-
ponsabilitat.
Amb aquesta dotació

assignada d’unmilió d’eu-
ros, l’Escola de Treball de
Lleida “podrà afrontar
una necessària i vital
transformació digital”,
anuncia la seva directora.
Unadelesprimeres inver-

sions es destinarà a “una
aula de realitat virtual,
amb totes les parets tàc-
tils”, revelaNeusCaufapé.
Serà un gran avenç en for-
macióperals alumnesque
continuen els dos cursos
d’FPper obtenir el títol de
tècnics superiors en ener-
gies renovables. “Crear
aquesta aula de realitat
virtual ens obligarà a con-

feccionar nous continguts
per adaptar-los a aquest
mitjà, així que tindrem
també molta feina en me-
todologia”, afegeix la di-
rectora d’aquesta escola,
creadael 1932 iconvertida
en centre de formació
professional el 1990.
Un altre dels objectius

que es marca ara l’Escola
de Treball és formar tèc-
nics amb els perfils en el
campdelesenergiesreno-
vables més demandats al
mercat. Per això, compta-
ran amb ajuda externa de
col·lectius implicats amb
aquest sector.
Aquesta Escola de Tre-

ball de Lleida ja era un re-
ferent. Ara molt més.
Acull 740 alumnes, arri-
batsdesdediferentspunts
d’Espanya. /Javier Ricou

Lamatèria d’energies renovables s’imparteix aquí des de fa un parell d’anys
*+
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“Crearem
totaunaaula
de realitat
virtual”

Amb vocació de constant
innovació, l’Institut Pere
Martell suma dues dècades
com a referència en la for-
mació de professionals per
al sector de l’automòbil
(transport i manteniment
de vehicles) des del sud de
Catalunya. El reconeixe-
ment del Govern central és
una cosabuscada i treballa-
da. “No és cosa d’un o dos
anys,portemmoltdetemps
col·laborant amb les em-
preses, en contacte directe
amb l’entorn”, destaca Jo-
sep Maria Pallarès, el seu
director, amb 21 anys d’ex-
periència enun institut que
forma 1.400alumnes (25 ti-
tulacions).
La relació amb la indús-

tria i el teixit empresarial
s’ha convertit enuna raóde
ser i els obliga a una cons-

tant innovació. “Hem d’en-
senyar el que en realitat ne-
cessita el mercat, ser pio-
ners surt d’aquesta neces-
sitat”, insisteix. El seu
predecessor, Àngel L. Mi-
guel, és l’actual director ge-
neral de Formació Profes-
sional Inicial i Ensenya-
mentsdeRègimEspecialde
laGeneralitat.
Al Pere Martell fa tres

anys que treballen en el pla
estratègic que ara podran
aplicar amb la dotació de
gairebé un milió d’euros.
La inversió servirà per
reforçar l’apostapelvehicle
elèctric i per actualitzar
el centre en nous processos
dereparacióimanteniment
de vehicles. Al seu full
de ruta hi ha treballar amb
les empreses del sector
de les noves tecnologies
emergents. Els diners
també permetran incorpo-
rar la realitat virtual. Una
de les apostes estratègi-
ques, treballar la perspecti-
va de gènere. Només un
15%de l’alumnat són noies.
“És un percentatge molt
baix, hem de treballar en la
conscienciació i la difusió
per aconseguir la igualtat”,
postil·la./EsteveGiralt El centre forma 1.400 alumnes (25 titulacions) i és referència en automoció
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Mundial de Qatar: expulsaron a 32 alumnos
por negarse a quitar una bandera española
en una clase de catalán | TN
Una escuela secundaria de Palma de Mallorca expulsó a 32 estudiantes por negarse a quitar
una bandera española en apoyo a su selección de fútbol que juega el Mundial de Qatar durante
una clase de catalán. Se trata de la totalidad del curso de 1º de Bachillerato B del Colegio La
Salle de Palma, en las Islas Baleares.

La polémica se trasladó a toda España, en momentos en que el seleccionado marcha primero
en el grupo E tras el empate 1 a 1 ante Alemania este domingo.

Leé también: Argentina-México: el partido en el que Lionel Messi “dividió” a un padre y a
un hijo

El hecho sorprendió por la rigurosidad de la medida y fue adjudicado a motivos políticos. En
Mallorca se habla castellano y un dialecto derivado del catalán y existe una corriente
nacionalista e independentista.

Cómo fueron los hechos que derivaron en la expulsión de
32 alumnos de una escuela de Mallorca

Según la prensa española, todo comenzó cuando los alumnos le pidieron permiso a su tutor
para colocar una bandera nacional en el aula en apoyo al seleccionado que dirige Luis Enrique.

Los padres de los estudiantes afirmaron que los adolescentes colgaron la insignia nacional
después de recibir la autorización correspondiente.

Polémica en España por una bandera en un aula

Sin embargo, la profesora de catalán les pidió que la retiraran. Los padres aseguraron que la
expulsión se produjo porque la docente no toleraba que se exhibiera la enseña española. En
tanto, los profesores argumentan que los estudiantes se insubordinaron y faltaron al respeto a la
profesora. Incluso dijeron que coaccionaron a una alumna que quería cumplir con la orden.

La profesora finalmente decidió retirarse del aula y, según su versión, los alumnos la
despidieron con aplausos irónicos.

El episodio provocó una enorme polémica. El diputado portavoz de Vox-Actúa Baleares
(ultraderecha), Jorge Campos, denunció que “ya son demasiados los casos que se dan en la
escuela de Baleares en los que siempre se ataca todo lo relativo a España”.

Leé también: El duro relato del hincha golpeado por cuatro mexicanos: “Nos gritaron
‘argentinos de m...’ y nos pegaron”

El gobierno de la presidenta balear, Francina Armengol, “ha llevado el burdo adoctrinamiento a
las aulas sin disimulo alguno. Se permite todo para demonizar a España y a los que se sienten

https://tn.com.ar/deportes/mundial/2022/11/27/expulsaron-a-32-alumnos-en-espana-por-negarse-a-sacar-una-bandera-durante-una-clase-de-catalan/
https://tn.com.ar/deportes/mundial/2022/11/27/enzo-fernandez-se-conecto-con-messi-y-la-seleccion-volvio-a-sonreir-la-historia-detras-de-una-semana-intensa/
https://tn.com.ar/deportes/mundial/2022/11/27/mundial-qatar-2022-japon-y-costa-rica-se-enfrentan-en-una-nueva-fecha/
https://tn.com.ar/deportes/mundial/2022/11/27/argentina-mexico-el-partido-en-el-que-lionel-messi-dividio-a-un-padre-y-a-un-hijo/
https://tn.com.ar/deportes/mundial/2022/11/27/la-historia-de-xana-la-hija-de-luis-enrique-que-murio-a-los-9-anos-y-que-el-dt-recordo-con-un-emotivo-video/
https://tn.com.ar/deportes/2022/11/27/el-duro-relato-del-hincha-golpeado-por-cuatro-mexicanos-nos-gritaron-argentinos-de-m-y-nos-pegaron/


españoles, ahora en algo tan inocuo como el apoyo a la Selección. No puede ser que porque
una profesora de catalán hiperventile al ver nuestra bandera se expulse a 32 chavales”, dijo.

El tuit de uno de los padres de los alumnos expulsados (Foto:
Twitter/@scampoy1975)

Pero desde la rama balear de la izquierdista Podemos se solidarizaron con la docente. “Esto no
va de banderas, va de impedir que acaben con nuestra concordia y nuestra Democracia”,
enfatizó.

Los padres de los alumnos pidieron una urgente suspensión de la medida. La Conselleria de
Educación y Formación Profesional anunció que este lunes investigará las razones de la
expulsión masiva estudiantil.
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Armengol apoya a la docente de La Salle 
y el PP pide explicaciones a la Conselleria
 El colegio ha anunciado que abre un proceso  
de investigación para aclarar qué pasó en el aula  

Nekane Domblás | PALMA 

La profesora señalada y amena-
zada en las redes sociales por no 
autorizar la instalación de una  
bandera de España en el aula en 
cumplimiento de la normativa 
del centro ha recibido numerosos 
apoyos, entre ellos el de la presi-
denta del Govern, Francina Ar-
mengol, que ayer se pronunciaba 
en Twitter en su defensa.  

«Los centros son los que mar-
can las reglas de convivencia en 
las aulas y los docentes han de 
ser respetados y su labor, prote-
gida», señaló la presidenta en su 
cuenta de la red social. Armengol 
añadió que era «intolerable» que 
se les ataque y amenace. «Todo 
nuestro apoyo a la profesora de 
La Salle acosada por la ultradere-
cha», añadió la presidenta. 

Más apoyos 
La docente también contó ayer 
con muestras de apoyo expresa-
das en Twitter o a través de di-
versos comunicados por parte 
del STEI, del Moviment Feminis-
ta de Mallorca o de la Assemblea 
Soberanista de Mallorca. Tam-
bién se han solidarizado con la 
docente profesores, así como di-
versos exalumnos del colegio. 

El asunto se ha trasladado al 
terreno político, donde el PP ya 
ha anunciado que presentará una 
batería de preguntas dirigidas al 
conseller d’Educació, Martí 
March. «Pensamos que, ante la 
denuncia de las familias, las pos-
teriores explicaciones del centro 
y las informaciones publicadas 
en medios, es necesario aclarar lo 
ocurrido», señaló la diputada 

Marga Durán en un comunicado. 
Cs ha pedido «prudencia» a la 

espera de ver qué resulta de las 
dos investigaciones abiertas, 
mientras que Jorge Campos (Vox) 
calificó de «patriotas» a los estu-
diantes que intentaron colocar la 
bandera española en el aula.  

Podemos y Més también die-
ron respaldo a la docente el día 

que estalló el caso. En este con-
texto, el colegio La Salle Palma 
ha anunciado que abre un «pro-
ceso de investigación interno» 
para determinar qué es exacta-
mente lo que sucedió entre la 
profesora de catalán que no auto-
rizó una bandera española y los 
alumnos que se rebelaron contra 
esta decisión y que, según los pa-
dres, fueron expulsados. El cole-
gio niega la expulsión y dice que 
decidió finalizar el horario lecti-
vo y suspender las clases  ante la 
tensión generada.  

El comunicado se ha remitido 
a las familias con la intención de 
aclarar el «lamentable» aconteci-

N. D. | PALMA 
 
Unos 400 militantes y simpati-
zantes de Vox pidieron ayer que 
se celebren elecciones anticipa-
das en Palma, corearon consignas 
a favor de la dimisión de Pedro 
Sánchez y de Francina Armengol 
y alguno de ellos lanzó insultos a 
la presidenta, a quien llamó «cer-
da», «asquerosa» y «bruja». 

Los centenares de convocados 
por Vox se concentraron en la 
Plaça de Cort para exigir eleccio-

nes anticipadas. Los asistentes 
portaban pancartas con diversas 
reivindicaciones a favor del anti-
cipo electoral, en contra de la re-
forma del delito de sedición o de 
la ley del ‘solo sí es sí’ o en con-
tra de las okupaciones. El líder 
de Vox en Balears, Jorge Campos, 
intervino desde el estrado para 
pedir la convocatoria de eleccio-
nes ante la «grave crisis política, 
económica y social» provocada 
por un Gobierno «catastrófico». 

«Pedro Sánchez ha traicionado 
a los españoles, ha provocado la 
ruina de las clases medias y po-
pulares, ha entregado las calles a 
los delincuentes y ha puesto en la 
calle a los violadores», aseguró 
Campos. «Pedro Sánchez es un 

Unos 400 simpatizantes 
de Vox piden elecciones 
anticipadas en España 

Los concentrados 
exigieron la dimisión de 
Armengol y lanzaron 
insultos a la presidenta

Jorge Campos, de espaldas, ante los concentrados en la Plaça de Cort.   Foto:  TERESA AYUGA 

Proceso de investigación. El centro en el que se ha produci-
do la polémica asegura que ha abierto un «proceso de investigación» 
para hablar con los afectados y aclarar qué sucedió en el aula. 

peligro y aquí cuenta con su fiel 
escudera, que es Francina Ar-
mengol», añadió. 

En el acto también intervino 
David Simón, representante del 
sindicato Solidaridad, que acusó 

al Gobierno de Sánchez de llevar 
a España una situación límite. 
«Ha desaparecido la prosperi-
dad, hay miseria y hay cierre de 
negocios y además se promueve 
la inmigración ilegal y masiva 

desde las instituciones políticas», 
aseguró el representante de este 
sindicato. En su intervención, Si-
món también calificó de «indig-
no» al Gobierno de Pedro Sán-
chez,

 Numerosos colectivos muestran su respaldo a 
la profesora y Vox llama patriotas a los menores

Educació también 
lo investigará

 La Conselleria d’Educació 
anunció hace el sábado que 
investigará a partir de este 
lunes las razones del enfren-
tamiento y encomendará a 
un inspector a que se reúna 
con todas las partes implica-
das para concluir si debe 
abrirse o no un expediente. 
La Conselleria comenzará es-
ta investigación interna que, 
de esta manera, se sumará a 
la que ya ha decidido realizar 
por su cuenta el colegio ob-
jeto de la polémica.  

 REACCIONES 
Cs recomienta prudencia 
hasta que no se sepa qué 
 es lo que pasó en la clase 
mientras varios colectivos 
apoyan a la profesora

miento en una de las aulas de Ba-
chillerato «en aras de conocer la 
verdad sobre lo ocurrido, escu-
chado las voces de todas las per-
sonas que vivieron los hechos». 
Añade que en todo momento 
han mostrado su disposición a 
colaborar con la inspección edu-
cativa para saber qué paso real-
mente.  

Los valores 
«El fin de este proceso es tam-
bién poder afianzar los valores 
en los que como escuela católica 
cree La Salle Palma y que son la 
base de la educación que el cole-
gio quiere que reciban sus alum-
nos», asegura el comunicado. 

Añade que estos valores son «la 
empatía con los que se tiene al la-
do, la solidaridad como ejemplo 
de compromiso, la convivencia 
como base del crecimiento y el 
diálogo como camino para la so-
lución de diferencias de las que 
aprender y con las que crecer».  

La polémica por la bandera ha 
provocado una alud de amena-
zas y de ensañamiento contra la 
profesora en las redes sociales. 
Ha sido señalada, con fotografías 
personales en las que aparece 
junto a su familia, a pesar de que 
la dirección técnica del centro de-
fendió que cumplía las normas 
fijadas por el equipo directivo, 
que sí incumplieron los alumnos. 
La dirección canceló las dos se-
siones lectivas que quedaban 
pendientes y varios padres de-
nunciaron que sus hijos habían 
sido expulsados.

❝ 
«Los centros son los que 
marcan las reglas de 
convivencia y los docentes 
han de ser respetados» 
Francina Armengol  
PRESIDENTA DEL GOVERN

 EL APUNTE
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Acusen una professora de català de Palma
d'expulsar alumnes per penjar una bandera
espanyola
Aquests darrers dies hem parlat de com l'horari dels partits del Mundial, que coincideixen
moltes vegades en hores lectives, està provocant enrenous als centres educatius. L'última
polèmica ha passat a l'escola La Salle, de Palma, a les Illes Balears. Un grup de pares ha
demanat que s'expulsi una professora de català d'aquest centre perquè diuen que va fer fora
30 alumnes de primer de Batxillerat per penjar una bandera espanyola en suport a al
selecció. 

Ara bé, des de l'escola han recalcat que no els van expulsar, sinó que van cancel·lar les
dues últimes hores lectives perquè els estudiants van desobeir les ordres de la professora -de
fet, els docents parlen d'un acte d'insubordinació deliberada per part dels alumnes-. 

Els jugadors de la selecció espanyola. 

 Noushad Thekkayil / EFE

La conselleria d'Educació ha dit que ho investigarà, però alguns partits polítics com
Ciutadans i Vox estan sucant pa amb el rebombori que ha tingut el cas a les xarxes. Fins i tot,
alguns usuaris han amenaçat la professora i han publicat fotografies seves.

Van cancel·lar les últimes dues hores lectives per l'assetjament a la
professora

Segons la versió del centre escolar, docents i alumnes van pactar que només penjarien
banderes i símbols de la selecció espanyola els dies que hi hagués partit. La polèmica va
sorgir quan divendres, un grup d'alumnes de primer de Batxillerat va penjar una bandera
espanyola a la classe, malgrat que aquell dia no jugaven l'equip espanyol. 

La professora de català els va recordar les normes de convivència del centre però els alumnes
es van negar a obeir les seves indicacions i, fins i tot, van coaccionar una estudiant que volia

https://www.rac1.cat/societat/20221127/102798/demanen-expulsar-professora-catala-palma-polemica-bandera-espanyola.html


fer cas a la mestra. Segons ha explicat el director tècnic de secundària, Pablo Picón, en un
escrit, la professora va sortir de classe per consultar amb l'equip directiu la millor manera de
gestionar la situació, i els alumnes la van victorejar i aplaudir amb sorna. Per tot plegat, Picón
va decidir cancel·lar les dues últimes hores lectives que faltaven per acabar la jornada escolar.

Llegeix també RAC1

Després d'aquest succés, alguns pares dels alumnes van denunciar a les xarxes que havien fet
fora els alumnes per penjar la bandera i va sorgir la polèmica. Alguns diaris de Madrid, com
l'ABC i La Razón, recullen la reacció dels pares, que han presentat una denúncia a
Educació. A més, alguns usuaris a les xarxes han publicat imatges de la professora i l'han
amenaçat.

També alguns partits polítics s'han sumat al linxament. Des de Ciutadans, la seva presidenta,
Inés Arrimadas, ha criticat l'expulsió dels alumnes. A Twitter, ha dit que no pot ser que es
legalitzi l'exclusió del castellà a les aules i que uns alumnes no puguin penjar la bandera oficial. 

Vox, de la seva banda, ja ha demanat la compareixença del conseller d'Educació, Martí
March, al Parlament, perquè doni explicacions. Segons el partit d'ultradreta, a les escoles de les
illes Balears hi ha la tendència a atacar tot el que fa referència a Espanya. Podem, en canvi,
ha mostrat el seu suport a la docent, que ha rebut desenes d'amenaces, cap a ella i cap a la
seva família.

Llegeix també RAC1

Joan camí

RAC1
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ÁLVARO CARVAJAL  MADRID 

Espoleados por los éxitos de Teruel 
Existe y Soria ¡Ya!, la España Vacia-
da da un salto cualitativo en su pro-
fesionalización en la política adop-
tando nuevas estructuras para enca-
rar las elecciones que vienen en 
2023: municipales y autonómicas en 
mayo y generales a final de año. 

El movimiento social se constitu-
ye este fin de semana oficialmente 
en una formación política con la vo-
cación de prodigarse por gran parte 
del territorio nacional y, en paralelo, 
se crea una federación de partidos 
para aglutinar a las marcas locales y 
para presentarse bajo esa herra-
mienta jurídica a todos los comicios. 

Esta doble jugada permitirá a la 
España Vaciada tener una Ejecutiva 
y, por tanto, contar con dirigentes co-
mo los demás partidos, algo de lo 
que carecía y que agilizará mucho la 
toma de decisiones y la configura-
ción de estrategias. De igual modo, 
tiene su plasmación a la hora de di-
fundir su mensaje a través de los me-
dios de comunicación y permitirá 
poner cara a los líderes del movi-
miento. Hasta ahora era el diputado 
de Teruel Existe en el Congreso, To-
más Guitarte, el que oficiosamente 
jugaba ese papel de principal figura. 

Este fin de semana culminan los 
movimientos que llevan preparándo-
se desde hace más de un año, y que 
se vieron sacudidos por los dos ade-

lantos electorales en Castilla y León 
y Andalucía, que les cogieron con el 
pie cambiado y sin el proyecto termi-
nado. Esto disuadió a la mayoría de 
plataformas de presentarse a esos 
comicios y tan sólo les reportó la ale-
gría del arrollador éxito de Soria, 
que sí tenía una implantación conso-
lidada. El resto de intentos pincha-
ron en esa primera prueba de fuego. 

El proceso de politización se ha 
cocinado a fuego lento porque se tra-
taba de canalizar a la disputa electo-
ral a las decenas de plataformas re-
partidas por toda España. Unas, ins-
piradas en una lógica territorial 

provincial, como pasaba con Teruel 
o Soria; y otras, de temática secto-
rial. Unas llevan mucho tiempo de 
trabajo y otras han florecido por el 
deterioro de la vida rural y el ejem-
plo de otros territorios. 

Ahora todas van a tener una vía 
para desembarcar en la política y 
presentarse a las elecciones para tra-
tar de acceder a los espacios institu-
cionales y de decisión. A las que no 

quieran constituirse en un partido 
político con identidad propia se les 
brinda uno ya creado que se llama 
España Vaciada. Las plataformas po-
drán hacer uso de la marca porque o 
bien no tienen un interés especial en 
crear otra o porque carecen de fuer-
za para montar un partido. 

El partido España Vaciada y todas 
las marcas locales existentes o futu-
ras se integrarán en una federación  
que será la herramienta que les dé 
un sentido político nacional. Esa fe-
deración se presenterá a las autonó-
micas y generales y perseguirá el ob-
jetivo de conseguir un grupo parla-
mentario propio en el Congreso y el 
Senado. Teruel Existe ya fue la fuer-
za más votada en unas generales en 
su circunscripción y Soria ¡Ya! lo fue 
con muchísima diferencia en la suya 
pero en unas autonómicas. 

En esa federación nacional convi-
virán, pues, Teruel Existe, Soria ¡Ya!, 
Jaén Merece Más, Cuenca Ahora y 
España Vaciada, a la espera de más 
ingresos y teniendo en cuenta que la 
marca madre podrá ser utilizada en 
muchas provincias. Plataformas de 
León, Valladolid, Huesca, Zaragoza, 
Burgos, Palencia, Salamanca, La 
Rioja y más lugares han mostrado 
interés y han participado en la cons-
trucción de este nuevo espacio que 
amenaza con alterar circunscripcio-
nes donde el bipartidismo  de PSOE 
y PP ha reinado plácidamente.

La España Vaciada se 
constituye como partido  
El mundo rural se ‘profesionaliza’ de cara a las elecciones de 2023

Expulsan a una clase 
en Palma por colgar 
la bandera de España 
Los alumnos pretendían animar a la selección   
y la profesora de catalán se negó a dar la clase

EDUARDO COLOM  PALMA 

Una clase entera del colegio con-
certado La Salle, en Palma, fue ex-
pulsada el viernes tras colgar la 
bandera de España en apoyo a la 
selección nacional de fútbol. El he-
cho ha sido denunciado por los pa-
dres de los alumnos y ha desatado 
una encendida polémica ante la 
que el centro alega que se les envió 
a casa por desafiar al profesorado. 

Ocurrió cuando los alumnos de 
Primero de Bachillerato empeza-
ban su clase de catalán. A princi-
pios de semana, habían solicitado 
permiso para colgar en el panel 
del aula una bandera de España 
ante su debut de la selección con-
tra Costa Rica en el Mundial de 
fútbol de Qatar, algo que están 
haciendo otras aulas, según expli-
can a este diario los padres de los 
niños afectados, que indican que  
hay alumnos de otros cursos que 
han ido con la camiseta de Espa-
ña sin que se hayan producido 
problemas. 

Los chicos re-
cibieron el per-
miso de su tutor 
y, aunque afir-
man que hubo 
algún comenta-
rio despectivo  
por parte de al-
gún docente (di-
cen que algún 
profesor se refi-
rió a la bandera 
como «ese tra-
po») , el proble-
ma realmente se 
produjo en la cla-
se de lengua ca-
talana. La profe-
sora, según el re-
lato de los 
padres, se negó a 
impartir la clase 
mientras estuviera colgada la ban-
dera y reclamó que se retirase ale-
gando que no estaba permitido 
exhibir banderas en clase. 

Los alumnos persistieron en su 
intención de mantenerla, lo que 
propició que el centro suspendie-
ra esa clase y la siguiente (de Filo-
sofía) y enviara a casa a los 32 
alumnos de esa línea de primero 
de Bachillerato durante lo que res-
taba del día, sin una explicación 
formal ni escrita –denuncian– del 
motivo por el que se les expulsaba.  

Uno de los padres, indignado, ha 
denunciado el asunto en las redes 
sociales: «Mi hijo (y su clase) ha si-
do expulsado por poner la bande-
ra de España en el aula porque dis-
fruta del #Mundial2022 con ale-
gría y pasión. A varios profesores 
les ha molestado por connotacio-

nes políticas. ¿Quiénes son los 
adultos? ¿Hasta cuándo este adoc-
trinamiento sin sentido?». 

En declaraciones a este periódi-
co, ese mismo padre asegura que 
su hijo y sus compañeros no se en-
frentaron a la maestra y que en su 
comportamiento no había motiva-
ción política. De hecho, agregaron 
el lema «¡Vamos selección!». «No 
es un asunto político, ni mucho 
menos; nuestro hijo y sus compa-
ñeros sólo querían mostrar su apo-
yo al equipo de fútbol de nuestro 
país, nada más que eso... y sólo por 
eso los han expulsado», dice. 

El centro se ha defendido me-
diante una circular dirigida a los 
padres diciendo que los alumnos 
llevaron a cabo un acto de «insu-
bordinación deliberada» al desoír 
las instrucciones de la profesora 
que, sostienen, «cumplía con las 
normas de convivencia del cen-
tro». Los padres replican que en 
otros cursos no ha habido proble-
mas con la muestra de apoyo a la 

selección y que los niños contaban 
con el permiso expreso de su tutor. 

En su comunicación, el colegio 
relata que los alumnos» faltaron el 
respeto» a la docente y sostiene 
que llegaron a coaccionar a una 
compañera que sí pretendía que se 
retirara la bandera, algo que los 
padres consultados por este diario 
niegan. «Sencillamente no pode-
mos impartir clase en una etapa 
educativa no obligatoria a un gru-
po de alumnos que no quiere aca-
tar las normas de convivencia del 
centro», dice el director técnico de 
educación secundaria del centro 
en su misiva a los progenitores. 

Los padres tienen intención de 
denunciar el caso ante la Inspec-
ción Educativa, y la Consejería de 
Educación de Baleares estudiará el 
caso mañana lunes.

La bandera colgada por los alumnos del colegio La Salle.

CONTRA LA «DISCRIMINACIÓN» DEL GOBIERNO. Miles de policías y guardias civiles se manifestación ayer 
en Madrid contra el Gobierno. Lo acusan de «discriminarles» por no sentarse a negociar sus reivindicaciones: la 
jubilación anticipada con garantías, la jornada laboral de 35 horas y al reclasificación al grupo B funcionarial.

FERNANDO VILLAR / EFE

Crea además una 
federación para 
aglutinar a las 
marcas locales
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la sociedad o el sector energético.

Además, en esta II edición, los alumnos

han podido visitar el Campus Iberdrola,

un complejo de 180.000 m2 situado en San

Agustín de Guadalix, que alberga centros

de formación, innovación, eventos y traba-

jo. Estas instalaciones de última generación

son el centro global para el conocimiento, la

innovación y la empleabilidad de la compañía

y el centro desde donde pretende liderar la

transición energética, la recuperación verde

TRABAJO SOCIAL

Fundación Iberdrola España lanza, junto a Save the Children, la segunda edición del Programa
Inspira para reforzar la empleabilidad y formación inclusiva entre los jóvenes españoles

E
l sector de la energía vive su propia

revolución. Se está reinventando

y su crecimiento no cesa. Para dar

salida a todas sus necesidades, esta

industria demanda trabajo y talento que, en

ocasiones,noes fácildeencontrar.La transición

energética no solo tiene el reto de frenar el

cambio climático, también se está posicio-

nando comounmotor de crecimiento creando

numerosos puestos de trabajo verde. Según

la Organización Internacional del Trabajo,

estos empleos permiten, entre otros aspectos,

limitar las emi-

siones de gases

de efecto inver-

nadero, restaurar

los ecosistemas

o aumentar la

eficiencia del

consumo de

energía. Solo

en2021,el sector

de las energías

renovables, por

ejemplo, alcanzó

los 12 millones

de empleos, se-

gún el Informe

de Energías re-

novables y empleo. En esta línea, y siguiendo

el compromiso de Fundación Iberdrola España

con su sector y la sociedad, nace el Programa

Inspira II. Tras el éxito de la primera edición,

De jóvenes en riesgo
de exclusión a futuros
talentos en EconomíaVerde

esta alianza público-privada refuerza la for-

mación académica de los jóvenes y lesmotiva a

formarpartedeunode los sectores económicos

conmás futuro. Ramón Castresana, Director

de Fundación Iberdrola España, asegura que,

con esta segunda edición del proyecto Inspira

“llegaremos a unos 100 jóvenes con el objetivo

de motivarles a seguir con su formación y

conseguir su reenganche académico y social

gracias a la Economía Verde”.

Para ello es clave el papel de una formación

teórico-práctica que, dentro del programa,

se imparte en 11 semanas. Esta segunda edi-

ción ha contado con seis grupos de alumnos

y pondrá su punto final el próximo mes de

diciembre tras

haber formado

más de un cen-

tenarde jóvenes

en Economía

Verde. En este

plan educacio-

nal se imparten

módulos sobre,

la eficiencia

energética, el

montaje de pla-

cas fotovoltai-

cas, ladomótica

o las técnicasde

reforestación.

Algunas enti-

dades encargadas de impartir este contenido

además de Iberdrola son Save the Children,

CORA, Reforesta o Fundación GFM Renova-

bles, todas grandes expertas en el futuro de

Por

de la economía y la empleabilidad de jóve-

nes y profesionales senior en sectores de

futuro. Y es que, precisamente, el objetivo

de Inspira II no es otro que el de contribuir

a la incorporación de jóvenes en riesgo de

exclusión al mercado laboral. Por eso, está

orientado a personas de 16 a 30 años y be-

neficiarias del Sistema de Garantía Juvenil.

El 13% de los participantes en Inspira II son

mujeres y todas ellas acaban la formación

que les ofrece este plan. Estos jóvenes, que

previamente habían abandonado la escola-

rización y enmuchos casos pertenecen a una

familia desestructurada, tienen en Inspira II

una oportunidad de desarrollo, formación e

incorporación a la sociedad. Por ahora, el 23%

de los participantes actuales ha conseguido

reintroducirse en la formación reglada y el

32% de los alumnos ha encontrado empleo.

Todas ellas son cifras que alientan a seguir

trabajando en esta línea.

Fundación Iberdrola
España y Save the
Children presentan
el proyecto Inspira
II, un programa para

reenganchar al entorno
educativo a jóvenes de
entre 16 y 30 años

Castilla-La Mancha, comprometida

El Programa Inspira II nace de la iniciativa de Empleo Juvenil que lleva a cabo la

Consejería de Castilla-La Mancha. Se está desarrollando en la comarca de La Sagra

y dio el pistoletazo el pasado mes de abril con los 3 primeros grupos de alumnos. En

septiembre, otros tres grupos empezaron su programa de formación teórica-práctica

que finalizarán en diciembre. Este plan demuestra, asimismo, el compromiso de Fun-

dación Iberdrola España con la excelencia en formación. La entidad, más allá de Inspira

II, colabora con programas de becas de diferentes instituciones como la Universidad

Pontificia de Comillas - ICAI, la Comisión Fulbright o la Fundación Carolina.
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L'espanyolisme radical rebenta tots els
límits en el linxament de la professora de
català de la Salle de Palma
27.11.2022 - 12:46

|

Actualització: 27.11.2022 - 18:38

L’espanyolisme radical ha intensificat la campanya mediàtica contra una professora de català de
la Salle de Palma, a qui acusen d’haver expulsat una trentena d’alumnes que van penjar la
bandera espanyola a l’aula. La persecució de la docent la va començar el dirigent de Vox a les
Illes, Jorge Campos, però aquestes darreres hores han superat tots els límits. Entre una
tempesta d’insults i amenaces de mort, portals d’ultradreta com el que dirigeix Javier Negre han
publicat el nom de la professora i també una fotografia.

Més cares reconegudes de l’espanyolisme més extrem, com ara Alvise Pérez, que té gairebé
dos-cents mil seguidors a Telegram –ha estat vetat de Twitter–, també han alimentat el
linxament. Més enllà de publicar imatges seves –algunes amb la seva filla–, també va exposar
els seus comptes personals a les xarxes socials, que la docent s’ha vist obligada a tancar arran
de l’allau d’amenaces i insults que ha rebut.

“Ja ha tancat Facebook”, s’ha congratulat Alvise en un missatge a Telegram, en què ha persistit
en l’assenyalament: “Enfrontar-se a uns nens és fàcil. Enfronta’t ara a milions de pares
espanyols que estan farts de gent com tu.”

Uns altres ultres reconeguts que han participat de la persecució de la docent són Cristina Seguí
–amb més de dos-cents mil seguidors a Twitter– i José Manuel Sánchez Fornet, un policia
espanyol i ex-sindicalista. “Aquí, difosa per Alvise Pérez, la fotografia de l’arreplegada que va
ordenar de desallotjar una classe d’estudiants perquè van penjar una bandera espanyola pel
Mundial de futbol. Escòria fanàtica”, ha escrit.

Educació i el centre investiguen els fets

La Conselleria d’Educació, que dirigeix Martí Xavier March, investigarà els fets aquesta setmana
vinent. De tota manera, la direcció tècnica del centre va explicar ahir que era mentida que
s’hagués expulsat tota la classe, tal com van dir de manera esbiaixada alguns pares. Tan sols
es van suspendre dues hores lectives arran de l’actitud dels alumnes.

En aquest sentit, ha defensat l’actuació de la professora i ha dit que complia les normes de
convivència i seguia les ordres de l’equip directiu. Tanmateix, els alumnes es van negar a fer-li
cas –“en un acte d’insubordinació deliberada”– i van coaccionar una companya que sí que li’n
feia.

“Quan la professora ha abandonat l’aula per a consultar amb l’equip directiu la millor manera de
gestionar l’afer, ha estat xiulada i aplaudida amb sorna per la major part dels alumnes. […] El

https://www.vilaweb.cat/noticies/espanyolisme-radical-rebenta-limits-linxament-professora-catala-salle/
https://www.vilaweb.cat/noticies/assetgen-amenacen-professora-catala-salle-palma/


respecte als professors i el respecte i la solidaritat amb els companys per propiciar un ambient
de convivència positiu són obligacions que han de complir tots els alumnes”, va afegir la
direcció, que ha qualificat l’afer d’episodi desagradable.

La presidenta Armengol fa costat a la professora

La presidenta de les Illes, Francina Armengol, ha donat suport públicament a la professora
assetjada. “És intolerable que l’ataquin i amenacin”, ha piulat. També ha destacat que les
escoles són qui marca les regles de convivència a les aules, de manera que els docents han de
ser respectats.
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La ultradreta amenaça de mort una
professora de català de Palma per una
bandera d'Espanya
La ultradreta amenaça de mort una professora de català de Palma per una bandera
d'Espanya, tal com recullen aquest cap de setmana mitjans com Diario de Mallorca. "Revisa els
baixos del teu cotxe cada cop que l'agafis, no sigui que per casualitat tinguis un explosiu
plàstic", "Us invito a dir-li a aquesta nazi tot el que penseu d'ella" o "Escòria totalitària, espero
que la gent la saludi i feliciti per la seva actitud" són alguns dels missatges intimidatoris que ha
rebut la docent des de divendres, quan l'espanyolisme va inventar-se una polèmica farcida de
rojigualdas i futbol.

La cosa és que divendres es va difondre que trenta alumnes del col·legi concertat La Salle de
Palma havien estat expulsats per, suposadament, penjar una bandera espanyola. Uns
estudiants de primer de batxillerat van exhibir la bandera per donar suport a la selecció de Luis
Enrique en el Mundial de Qatar 2022 i una professora de català va expressar el seu rebuig a la
iniciativa, va decidir suspendre la classe i va abandonar l'aula. Aquest és el relat que conta
l'espanyolisme, que afegeix que la decisió obeeix a "connotacions polítiques". "Han tractat
d'embrutar un gest espontani i esportiu. Els professors de La Salle han incomplit els protocols en
enviar menors a casa sense comunicar-ho als pares", explica un dels pares, Sergio Campoy,
que té les xarxes socials plenes de retuits a mitjans conservadors.

Desobeir la professora

Però no, la cosa no anava de "connotacions polítiques" — com defensen els espanyolistes. El
col·legi ha deixat ben clar que la decisió d'expulsar els alumnes té a veure amb el fet que van
desobeir la professora i es van enfrontar amb ella: "Arran d'una iniciativa per part dels
alumnes per decorar l'aula en suport a la selecció espanyola masculina absoluta de futbol en la
seva participació en el Mundial, els alumnes de 1r B, actuant com a grup, han desoït les
indicacions d'una professora que estava complint amb les normes de convivència del
centre i seguia les ordres de l'equip directiu, negant-se aquells expressament a desobeir, el que
suposa un acte d'insubordinació deliberada". "Actuant com a massa, han coaccionat a una
companya que sí que ha fet l'intent d'obeir la professora", afegeix la circular signada pel director
tècnic de Secundària.

La ultradreta espanyolista ha difós una fotografia de la docent amb la seva parella i la seva
filla menor d'edat, amb el missatge "Anem per ella". A partir d'aquí, tot un seguit d'amenaces,
peticions de destitució, atacs masclistes i greus insults. Un assetjament constant, que deixa la
professora "tan afectada que no té forces per defensar-se" (i s'ha hagut de tancar les xarxes
socials). Els seus companys i professionals d'altres centres han exigit a la Conselleria
d'Educació que denunciï els assetjadors. Un d'ells és fàcil de denunciar, ja que és un perfil
conegut de l'extrema dreta que ha assetjat moltes altres persones. De fet, va ser condemnat fa
poques setmanes a pagar 60.000 euros a l'exministre José Luis Ábalos per "greus danys
morals". Aquest usuari ha habilitat un correu electrònic perquè li enviïn informació personal i
seguir atacant-la.

https://www.elnacional.cat/ca/politica/ultradreta-amenaca-mort-professora-catala-palma-bandera-espanya_924447_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/manosfera-espanyola-temple-digital-violencies-dones_922866_102.html


L'acord del claustre i l'enfrontament dels alumnes

En lloc de condemnar les amenaces de mort, Vox han aprofitat per treure rèdit polític de la
situació. Els ultres també demanen l'obertura d'expedient a tots els professors de La Salle i la
compareixença del conseller d'Educació, Martí March. Per la seva banda, la Conselleria
d'Educació analitzarà dilluns el cas i hi enviarà un inspector per prendre declaració als implicats.
No es descarta l'obertura d'alguna mena d'expedient, però no hi ha constància de cap denúncia
davant d'Inspecció Educativa.

Respecte del que va succeir a l'aula, cal dir que el claustre havia acordat la utilització de
rojigualdas només per als dies que jugués la selecció espanyola. Els fets van tenir lloc
divendres, quan els nois de Luis Enrique no jugaven — ja que havien jugat dimecres contra
Costa Rica. Per tant, la professora va rebutjar la presència de banderes i els alumnes s'hi van
enfrontar. La docent va abandonar l'aula i una altra companya va comunicar als estudiants que
la classe de Català s'havia acabat, que no hi haurà classe de Filosofia, que podien marxar a
casa i que estaven expulsats fins dilluns. Una de les mares dels alumnes, Gador Giménez, ha
anunciat que redacta una denúncia per presentar-la en nom dels trenta estudiants a Inspecció
Educativa.

https://www.elnacional.cat/ca/esports/espanya-esclafa-costa-rica-golejada-mes-amplia-roja-mundial_922548_102.html
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El Govern balear investiga l'expulsió
d'alumnes en un centre de Palma per penjar
la bandera espanyola | NacióDigital
Terrabastall a

Mallorca

aquest cap de setmana arran de la notícia difosa per diversos mitjans de comunicació que una

professora de català

d'un centre escolar de

La Salle

de la capital havia expulsat els alumnes "per penjar una bandera espanyola". La Conselleria
d'Educació del

Govern balear

s'ha compromès a

investigar

a partir de demà dilluns els fets denunciats, en el marc d'un grup d'estudiants de primer de

Batxillerat

d'aquest centre de

Palma

.

Tant la professora que va dictar l'expulsió dels alumnes com la direcció del centre asseguren
que hi va haver

mostres de falta de respecte, en forma d'insults

, cap a la docent, i que aquest va ser el motiu de l'expulsió, no pas la bandera espanyola. Els
joves van decidir exhibir el símbol estatal d'acord amb la celebració aquests dies del

Mundial de Qatar

. El

pare d'un dels estudiants

va fer pública una queixa a través de les xarxes socials i justificava el comportament del seu fill

https://www.naciodigital.cat/noticia/242642/govern-balear-investiga-expulsio-alumnes-escola-palma-bandera-espanyola


perquè "gaudeix del Mundial amb alegria i passió".

A banda, en l'escrit, l'home afirmava que

havien demanat permís al seu tutor

i aquest els el va concedir. Així mateix, va advertir que posaria el cas en coneixement de la
inspecció educativa. Aquesta versió no coincideix amb la del mateix centre educatiu, que detalla
que reunirà la seva direcció aquest dilluns per prendre mesures que "fomentin la

convivència escolar

, facilitin la prevenció de conductes disruptives -especialment les grupals- i proporcionin als
alumnes eines i habilitats socials". Així mateix, han anunciat que han obert "un

procés d'investigació de caràcter intern

".

En total hi ha afectats una trentena d'estudiants, que van ser enviats a casa per l'enfrontament
amb la professora de català, segons uns per penjar la bandera espanyola i segons els altres per
insubordinar-se "deliberadament" i faltar al respecte a la docent.

La notícia ja ha estat comentada per diferents partits polítics de l'illa i també en l'àmbit estatal,
posicionant-se o bé a favor de la docent i del centre o bé a favor dels alumnes. La docent, a més
a més, ha estat

amenaçada a través de les xarxes socials per part de grups d'extrema dreta

.

Per la seva banda, la presidenta del Govern balear,

Francina Armengol

, ha qualificat d'"

intolerables

" les amenaces remeses a la professora de La Salle Palma. "Els docents han de ser respectats, i
la seva tasca, protegida", ha remarcat Armengol recordant que són els centres educatius els que
marquen les

regles de convivència

a les aules. 

 

 

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

https://www.naciodigital.cat/subscriptors/noticia/213/carta/lectores/lectors
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L'ASM dona suport a la professora de La
Salle "amenaçada per l’ultraespanyolisme" i
exigeix "protecció de la policia"
L’Assemblea Sobiranista de Mallorca ha fet públic el seu suport a la professora de La Salle
que «rep amenaces de mort de l’extrema dreta ultraespanyolista, pel simple fet d’aplicar les
normes del centre davant un grup d’alumnes que pretenien desobeir-les».

L'ASM considera que «és intolerable que alguns pares facin costat als alumnes insubordinats i
irrespectuosos amb la docent, cosa que explica la mala educació i xuleria amb què es varen
comportar en lloc de seguir les seves instruccions».

«Al mateix temps, exigim que la policia obri una investigació d'ofici i protegeixi la docent davant
la gravetat de les amenaces», han declarat els sobiranistes.

L'ASM considera que «aquests fets lamentables són conseqüència de l’ultraespanyolisme
fomentat per la ultradreta espanyola de partits com Vox, i com a mínim tolerat per la resta de
partits d’obediència espanyola, que pretenen convertir els centres educatius en espais
d’adoctrinament i que els alumnes, en lloc d’aprendre i complir amb la normativa interna del
centre, es comportin com autèntics ‘hooligans’ que no respecten l’autoritat docent».

https://www.dbalears.cat/balears/balears/2022/11/27/373883/asm-dona-suport-professora-salle-amenacada-per-ultraespanyolisme-exigeix-proteccio-policia.html
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El partit polític Vox Balears aprofita la
concentració a Cort per aplaudir els
alumnes que s'enfrontaren a la docent de
La Salle
En realitat, la direcció del centre va decidir cancel·lar la resta d'activitat lectiva d'aquell dia
(divendres passat) perquè els alumnes, en penjar la bandera, varen incomplir les normes de
l'escola, es varen negar a rectificar i es varen enfrontar i faltar al respecte a la seva professora.
Tant el centre com la Conselleria d'Educació han assegurat que obriran un expedient per
estudiar el cas .

Per aquest episodi, la docent implicada està patint una campanya d'assetjament a les xarxes
socials, on s'està difonent la seva imatge i la de la seva família (incloent-hi una menor d'edat) i,
fins i tot, ha rebut amenaces de mort. Molts dels usuaris que estan promovent aquest
assetjament es mostren clarament afins a l'extrema dreta.

"Sánchez divisió!"

La concentració a Palma s'ha sumat a la resta de manifestacions que la formació ha convocat a
la restat de l'Estat aquest diumenge per demanar la dimissió del president del govern espanyol,
Pedro Sánchez, i la convocatòria d'eleccions. A les Illes, Campos també ha demanat la dimissió
de la presidenta Armengol.

"Sánchez lladre", "Sánchez fill de puta" i "Sánchez assassí" han estat alguns dels càntics dels
assistents. La pancarta més gran, però, ha anat dirigida a la ministra d'Igualtat, Irene Montero:
"Montero dimissió, a la presó sense perdó!". Tot això, la setmana que la ministra ha denunciat la
"violència política" a què està sotmesa per part de l'extrema dreta i s'ha convertit en la diana del
masclisme, enmig de la polèmica per la llei del 'només sí és sí'.

https://www.arabalears.cat/societat/vox-aprofita-concentracio-cort-aplaudir-alumnes-s-enfrontaren-docent-salle_1_4559416.html
https://www.arabalears.cat/societat/educacio-investigara-l-incident-alumnes-professora-salle-palma_1_4558789.html
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Los profesores de La Salle apoyaron el
referéndum ilegal de Cataluña
Defendieron que el camino adecuado no era «una respuesta meramente judicial y de represión
policial» y que el artículo 155 no podía utilizarse como «justificación para ahogar demandas
legítimas».

Acabaron el escrito rechazando «las afirmaciones gratuitas, no contrastadas y falsas que
señalaban a los docentes de habla catalana como instrumentos de adoctrinamiento» y
defendiendo a los profesores de otros centros que paralizaron las clases para defender el 1-O.
«Compañeros que estaban siendo cuestionados e investigados por llevar a cabo la labor
educativa que la sociedad nos ha encomendado», justificaron el profesor «Antoni Guasp y 30
profesores más de la escuela La Salle de Palma», que rubricaron la tribuna.

La dirección del colegio respondió a este comunicado con otro escrito en el mismo diario donde
se desvinculó de estas afirmaciones y pidió a los docentes que no usaran el nombre de la
institución para verter sus opiniones políticas personales. Amenazó con actuar judicialmente
contra cualquier persona que usara el nombre La Salle «con fines ideológicos, partidistas o
políticos».

Politizando el aula

Antoni Guasp fue el profesor de Plástica denunciado en abril de 2018 por politizar la
asignatura y hacer dibujos en favor del independentismo catalán, insultar a los cuerpos y
fuerzas de Seguridad del Estado y calificar de dictatorial y franquista la Constitución.

En sus dibujos, Guasp también se mofaba de los políticos del PP, dibujándolos sobre una
bandera española con los pantalones bajados, con un colador en la cabeza o sacrificados en
una cruz bajo el toro de Osborne. Se burló del rey Felipe VI con un bata con el escudo de
Falange y sosteniendo el artículo 155 de la Constitución.

Dibujo compartido por el profesor Antoni Guasp en sus redes sociales en 2018

La 'guerra' contra la bandera de España en el IES Marratxí en octubre de 2018 fue similar a la de
La Salle. En aquella ocasión la dirección del centro vetó la camiseta de la selección española
de fútbol a los alumnos de 3º de la ESO, argumentando que podía ocasionar «graves
disturbios».

Los alumnos respondieron

Varios padres denunciaron ante la Guardia Civil que los chavales planeaban ir vestidos con la
camiseta de la 'Roja' para responder a las provocaciones de los alumnos y docentes de
ideología separatista, que realizaron un acto de apoyo a los políticos presos catalanes el 1 de
octubre en el patio del colegio y con el beneplácito de la dirección.

El director y la jefa de estudios actuaron de inmediato alertando a los padres de que los
menores estaban planeando «graves disturbios y actos violentos». Un día después del acto
secesionista promovido en el patio el 1-O, otros jóvenes del centro portaron banderas

https://www.abc.es/sociedad/profesores-salle-apoyaron-referendum-ilegal-cataluna-20221128015219-nt.html


rojigualdas y respondieron con cánticos de 'soy español'.

La exaltación de simbología nacionalista y a favor de la escuela en catalán se ha promovido en
numerosos centros educativos de las Islas sin que se conozca ninguna actuación de la
Inspección Educativ. En el caso del IES Sineu en 2018 se colocó una enorme bandera
cuatribarrada y dos carteles en apoyo al 'procés'. Una pancarta amarilla firmada por «los
alumnos del IES Sineu» pedía «libertad» para los políticos catalanes fugados y encarcelados y
otra pancarta rezaba: «Los Borbones son unos ladrones», parafraseando al rapero huido
Valtónyc, condenado a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a
la Corona y amenazas de muerte.
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M. AMORÓS 
PALMA 

No es la primera vez que el colegio La 
Salle de Palma es escenario de una po-
lémica. En diciembre de 2017, una trein-
tena de profesores de ideología inde-
pendentista publicó un manifiesto en 
el periódico Diario de Mallorca en con-
tra de la aplicación del 155 en Cataluña. 
Los docentes expresaron su disconfor-
midad ante las «medidas autoritarias, 
pseudodemocráticas y desproporcio-
nadas del Estado» y consideraron que 
el referéndum ilegal era una «legítima 
discusión social, ideológica y política».  

Defendieron que el camino adecua-
do no era “una respuesta meramente 
judicial y de represión policial” y que 
el artículo 155 no podía utilizarse como 
«justificación para ahogar demandas 
legítimas».  Acabaron el escrito recha-
zando «las afirmaciones gratuitas, no 
contrastadas y falsas que señalaban a 
los docentes de habla catalana como 
instrumentos de adoctrinamiento» y 
defendiendo a los profesores de otros 
centros que paralizaron las clases para 
defender el 1-O. «Compañeros que es-
taban siendo cuestionados e investi-
gados por llevar a cabo la la-
bor educativa que la socie-
dad nos ha encomendado», 
justificaron el profesor «An-
toni Guasp y 30 profesores 
más de la escuela La Salle 
de Palma», que rubricaron 
la tribuna.  

La dirección del colegio 
respondió a este comunica-
do con otro escrito en el mis-
mo diario donde se desvin-
culó de estas afirmaciones y 
pidió a los docentes que no 
usaran el nombre de la insti-
tución para verter sus opinio-
nes políticas personales. 
Amenazó con actuar judicial-
mente contra cualquier per-
sona que usara el nombre La 
Salle «con fines ideológicos, 
partidistas o políticos».  

Antoni Guasp fue el pro-
fesor de Plástica denuncia-
do en abril de 2018 por poli-
tizar la asignatura de Plásti-
ca y hacer dibujos en favor 
del independentismo cata-
lán, insultar a los cuerpos y 
fuerzas de Seguridad del Es-
tado y calificar de dictatorial 
y franquista la Constitución.  
En sus dibujos, Guasp tam-
bién se mofaba de los políti-
cos del PP, dibujándolos so-

bre una bandera española con los pan-
talones bajados, con un colador en la 
cabeza o sacrificados en una cruz bajo 
el toro de Osborne. Se burló de Felipe 
VI con un bata con el escudo de Falan-
ge y el artículo 155 de la Constitución. 

La ‘guerra’ contra la bandera de Es-
paña en el IES Marratxí en octubre de 
2018 fue similar a la de La Salle. En 
aquella ocasión la dirección del cen-
tro vetó la camiseta de la Selección es-

pañola de fútbol a los alumnos de 3º 
de la ESO, argumentando que podía 
ocasionar «graves disturbios».   

Varios padres denunciaron ante la 
Guardia Civil que los chavales planea-
ban ir vestidos con la camiseta de ‘La 
Roja’ para responder a las provocacio-
nes de los alumnos y docentes de ideo-
logía separatista, que realizaron un acto 
de apoyo a los políticos presos catala-
nes el 1 de octubre en el patio del cole-

gio y con el beneplácito de 
la dirección.   

El director y la jefa de es-
tudios actuaron de inmedia-
to alertando a los padres de 
que los menores estaban pla-
neando «graves disturbios y 
actos violentos». Un día des-
pués del acto secesionista 
promovido en el patio el 1-O, 
otros jóvenes del centro por-
taron banderas rojigualdas 
y respondieron con cánticos 
de ‘soy español’.  

La exaltación de simbo-
logía nacionalista y a favor 
de la escuela en catalán se 
ha promovido en numero-
sos centros educativos de 
las Islas sin que se conozca 
ninguna actuación de la Ins-
pección Educativa. En el 
caso del IES Sineu en 2018 
se colocó una enorme ban-
dera cuatribarrada y dos 
carteles en apoyo al ‘procés’. 
Una pancarta amarilla fir-
mada por «los alumnos del 
IES Sineu» pedía «libertad» 
para los políticos catalanes 
fugados y encarcelados y 
otra pancarta rezaba: «Los 
Borbones son unos ladro-
nes», parafraseando al ra-
pero huido Valtónyc.  

Del respaldo al 1-O a los dibujos 
políticos del profesor de Plástica 
∑ El colegio ya se ha visto 

inmerso en polémicas 
relacionadas con el 
independentismo

La entrada a las instalaciones del  
colegio La Salle de Palma  // ABC

La Salle argumentó que en un acto 
de «insubordinación deliberada» los 
alumnos desobedecieron a la profe-
sora, que aplicaba un acuerdo entre 
docentes. Según los alumnos, este 
acuerdo no era tal, ya que no se les 
pidió opinión y modificó unilateral-
mente el trato inicial con su tutor.   

Tras la denuncia pública, la direc-
ción aduce que poner la bandera in-
cumple la normativa de símbolos del 
centro, que los padres desconocen y 
que no está colgada en la web del co-
legio. Además,  la han reclamado sin 
éxito por escrito. No obstante, a los 
padres no les cuadra que esta supues-
ta regla sólo se haga cumplir a una 
única clase de todo el colegio. «En 
todo caso, ya se estaría incumplien-
do al aceptar la insignia nacional en 
los días de partido», apostillan.    

Otra expulsión anulada 
«Una vez más, queda patente que la 
dirección (o los profesores) hacen o 
deshacen a su antojo, con las graves 
consecuencias que esa actitud tiene 
en nuestros hijos», han denunciado 
los padres ante la Inspección Educa-
tiva, recordando otro suceso del año 
pasado cuando el colegio «obvió» la 
normativa y sancionó a unos alum-
nos con una expulsión de tres días. 
«La expulsión se anuló por no haber 
cumplido el centro con el protocolo 
y por ser desproporcionada».  

El colegio, que no quiso hacer de-
claraciones inicialmente, informó 
este domingo de la apertura de una 
investigación interna para aclarar el 
«lamentable» incidente y dar pasos 
para retornar a «la normalidad ha-
bitual». Según fuentes consultadas, 
esta semana se hará una entrevista 
«uno a uno» a todos los alumnos de 
la clase, y tratará de averiguar si la 
profesora de Catalán actuó por «con-
vicciones ideológicas».   

Condena a la aplicación 
del 155 de 31 profesores  

En 2017, 31 profesores mostraron 
su «disconformidad hacia las 
medidas autoritarias, pseudode-
mocráticas y desproporcionadas 
del Estado» frente al referéndum 
de independencia del 1-O, en una 
carta a un diario. También rechaza-
ban las acusaciones que señalaban 
a los «docentes de las comunidades 
de lengua catalana como instru-
mentos de adoctrinamiento».  

Ilustraciones satíricas del 
Rey, los jueces y la Policía 
El profesor de Plástica del Colegio 
La Salle se vió envuelto en una 
polémica por los dibujos que 

difundía en su Facebook, a favor 
del independentismo y en los que 
satirizaba sobre el Rey, los jueces, 
la Policía y medios de comunica-
ción como ABC. En uno de ellos 
situaba en una jaula del Zoo de 
Barcelona a varios especímenes de 
«Patriotus ibéricus nonacionalis». 

Vetada la camiseta para 
«evitar disturbios» 
La dirección del IES Marratxí llegó a 
denunciar a unos alumnos de 3º 
ESO que planeaban vestir la 
camiseta de la selección española 
ante las constantes «provocacio-
nes» de alumnos y docentes separa-
tistas . El argumento del centro 
público es que el hecho podía 
ocasionar «graves disturbios».

OTRAS CONTROVERSIAS

Una joven con la señera es golpeada por la Constitución, los 
jueces y el 155 en uno de los dibujos  // FACEBOOK TONI GUASP
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«El bullying tiene que ser una priori-
dad de las administraciones públi-
cas». Son palabras del secretario de 
Estado de Educación, José Manuel 
Bar, que pide actuar con el acoso es-
colar de la misma manera que se hi-
zo, hace años, con la violencia ma-
chista: sacarla del ámbito privado y 
convertirla en un asunto de Estado. 
Ese es, al menos, el objetivo del Mi-
nisterio de Educación y Formación 
Profesional. Otra cosa es la realidad. 
No hay una partida económica espe-
cífica. No hay estadísticas oficiales 
sobre el acoso entre alumnos. La fi-
gura del coordinador de bienestar en 
los centros educativos no acaba de 
cuajar bien. Muchas direcciones es-
colares siguen escondiendo bajo las 
alfombras los casos porque no saben 
detectarlos o no quieren perder 
prestigio. Y eso a pesar de que la vio-
lencia entre estudiantes es el princi-
pal problema para combatir otra la-
cra educativa en España: el fracaso 
escolar. 

Bar insiste: «El bullying no se 
combate con una conferencia cada 
tres meses. Necesitamos un cambio 
cultural cada día. Necesitamos que 
se imponga la cultura de la convi-
vencia en paz». Un ejemplo de la de-
jadez administrativa respecto al 
acoso escolar es que el Observatorio 
Estatal de la Convivencia Escolar 
(formado por 40 miembros de todos 
los ámbitos, incluidos varios minis-
terios) comenzó su andadura en 
2007, pero ha estado todos estos 
años bastante aparcado, más allá del 
plan de trabajo que aprobó en di-
ciembre de 2021. Hace unas sema-
nas, en este intento ministerial por 
convertir al bullying en un asunto de 
Estado, sus componentes se volvie-
ron a reunir para realizar una radio-
grafía de la situación. 

El organismo ha publicado guías 
(sobre todo, enfocadas a los docen-
tes) para poder prevenir casos de 
acoso, saber detectarlos (nada fácil 
porque sigue imperando la «ley del 
silencio» en las aulas) y saber inter-
venir para atajarlos. También hay 
recomendaciones para la reparación 
de las víctimas. Esa es, al menos, la 
teoría. En la práctica, las víctimas se 
sienten poco menos que obligadas a 

cambiar de centro para huir del in-
fierno. En los casos más extremos, el 
acoso puede acabar en suicidio. Por 
más buenas y ambiciosas que sean, 
las guías no dejan de incluir meras 
orientaciones. Al estar transferidas 
las competencias en Educación, ca-
da comunidad tiene que tomar sus 
propias medidas. «Si fuéramos de-

masiado específicos estaría inva-
diendo competencias», explica el 
secretario de Estado. Bar admite que 
el silencio lo empeora todo. El silen-
cio tanto de las víctimas que no de-
nuncian su calvario como el de las 
direcciones escolares que tapan los 
casos para no perder prestigio. «Es 
esencial que colegios e institutos 
aborden con energía este problema. 
Lo que no se visualiza no se puede 
atacar. Muchas veces, el problema es 
que se detecta tarde», concluye. 

El primer problema para erradi-
car la violencia en las aulas es la falta 
de estadísticas oficiales. Hay muchos 
estudios sobre el acoso en las aulas, 
pero todos son de organizaciones no 
gubernamentales, como la Funda-
ción Anar o Save the Children. Los 
datos son demoledores. Uno de cada 
cuatro alumnos (24,4%) percibe que 
existe acoso escolar en su clase. Los 
chavales encuestados están conven-

cidos de que ni los docentes ni las di-
recciones escolares hacen mucho 
para frenarlo. El 45,4% considera 
que su profesor no hace nada y seis 
de cada diez (61,7%) añaden que la 
dirección del centro también se que-
da de brazos cruzados. Igualmente, 
la mitad de los alumnos admite que 
sus compañeros tampoco mueven 
un dedo por zanjar el acoso. 

Radiografía para 2023 

Los datos preocupan, y mucho, 
en el Ministerio de Educación. Pero 
el objetivo es tener estadísticas ofi-
ciales, hacer una radiografía institu-
cional del problema. Para ello, el de-
partamento de Pilar Alegría ha en-
cargado un estudio sobre indicado-
res de convivencia a la profesora 
universitaria María José Díaz Agua-
do. El informe se publicará a lo largo 
de 2023 y, a partir de ahí, se encarga-
rán otras radiografías estadísticas. 

Al secretario de Estado no le 
preocupa demasiado la desigual im-
plantación de la figura del coordina-
dor de bienestar, un profesor que a 
veces tiene que sacar tiempo de don-
de no lo tiene para vigilar posibles 
casos de bullying. Es un puesto im-
portante que impone la ley, tanto la 
de educación como la de protección 
a la infancia. Sin embargo, algunas 
autonomías boicotean la figura. Por 
ejemplo, la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
los llamó «comisarios políticos». 

La realidad es que Educación 
cuenta con recursos económicos li-
mitados y no se puede permitir, por 
ejemplo, ambiciosas campañas de 
publicidad que remuevan concien-
cias y contribuyan a cambiar la cul-
tura de la violencia escolar. Además, 
cada territorio tiene autonomía pa-
ra decidir dónde invierte los recursos 
públicos que reparte el ministerio.  n

«Necesitamos un 
cambio cultural,  
no una conferencia 
cada tres meses», 
dice el secretario de 
Estado de Educación

OLGA PEREDA 

Madrid

LACRA EN LAS AULAS

Los intentos del Ministerio de Educación de hacer del ‘bullying’ un asunto de Estado chocan con la 
falta de partidas económicas específicas o estadísticas oficiales y la ocultación de casos en los centros

La falta de recursos y la ‘ley del silencio’ 
lastran la lucha contra el acoso escolar 

MANU MITRU

Charla sobre ‘bullying’ en un colegio de Barcelona a cargo de los Mossos d'Esquadra. 
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Educación quiere hacer del 
‘bullying’ un asunto de Estado

«E
l bullying tiene que ser 
una prioridad de las 
administraciones pú-
blicas». Son palabras 

del secretario de Estado de Educa-
ción, José Manuel Bar, que pide ac-
tuar con el acoso escolar de la mis-
ma manera que se hizo, hace 
años, con la violencia machista: 
sacarla del ámbito privado y con-
vertirla en un asunto de Estado. 
Ese es, al menos, el objetivo del Mi-
nisterio de Educación y Forma-
ción Profesional. Otra cosa es la 
realidad. No hay una partida eco-
nómica específica. No hay estadís-
ticas oficiales sobre el acoso entre 
alumnos. La figura del coordina-
dor de bienestar en los centros 
educativos no acaba de cuajar 
bien. Muchas direcciones escola-
res siguen escondiendo bajo las al-
fombras los casos porque no sa-
ben detectarlos o no quieren per-
der prestigio. Y eso a pesar de que 
la violencia entre estudiantes es el 
principal problema para comba-
tir otra lacra educativa en España: 
el fracaso escolar. 

Bar insiste: «El bullying no se 
combate con una conferencia ca-
da tres meses. Necesitamos un 
cambio cultural cada día. Necesi-
tamos que se imponga la cultura 
de la convivencia en paz». Un 
ejemplo de la dejadez administra-
tiva respecto al acoso escolar es 
que el Observatorio Estatal de la 
Convivencia Escolar (formado por 
40 miembros de todos los ámbi-
tos, incluidos varios ministerios) 
comenzó su andadura en 2007, 
pero ha estado todos estos años 
bastante aparcado, más allá del 
plan de trabajo que aprobó en di-
ciembre de 2021. Hace unas sema-
nas, en este intento ministerial 
por convertir al bullying en un 
asunto de Estado, sus componen-
tes se volvieron a reunir para reali-
zar una radiografía de la situa-
ción. 

El organismo ha publicado 
guías (sobre todo, enfocadas a los 
docentes) para poder prevenir ca-
sos de acoso, saber detectarlos (na-
da fácil porque sigue imperando 
la «ley del silencio» en las aulas) y 
saber intervenir para atajarlos. 
También hay recomendaciones 
para la reparación de las víctimas. 
Esa es, al menos, la teoría. En la 
práctica, las víctimas se sienten 
poco menos que obligadas a cam-
biar de centro para huir del infier-

no. En los casos más extremos, el 
acoso puede acabar en suicidio. 
Por más buenas y ambiciosas que 
sean, las guías no dejan de incluir 
meras orientaciones. Al estar 
transferidas las competencias en 
Educación, cada comunidad tiene 
que tomar sus propias medidas. 
«Si fuéramos demasiado específi-
cos estaría invadiendo competen-
cias», explica el secretario de Esta-
do. Bar admite que el silencio lo 
empeora todo. El silencio tanto de 
las víctimas que no denuncian su 
calvario como el de las direccio-
nes escolares que tapan los casos 
para no perder prestigio. «Es esen-
cial que colegios e institutos abor-
den con energía este problema. Lo 
que no se visualiza no se puede 
atacar. Muchas veces, el problema 
es que se detecta tarde», concluye. 

El primer problema para erra-
dicar la violencia en las aulas es la 
falta de estadísticas oficiales. Hay 
muchos estudios sobre el acoso en 
las aulas, pero todos son de orga-
nizaciones no gubernamentales, 
como la Fundación Anar o Save 

the Children. Los datos son demo-
ledores.  

 
UNO DE CADA CUATRO / Uno de cada 
cuatro alumnos (24,4%) percibe 
que existe acoso escolar en su cla-
se. Los chavales encuestados están 
convencidos de que ni los docen-
tes ni las direcciones escolares ha-
cen mucho para frenarlo. El 45,4% 
considera que su profesor no hace 
nada y seis de cada diez (61,7%) 
añaden que la dirección del cen-
tro también se queda de brazos 
cruzados. Igualmente, la mitad de 
los alumnos admite que sus com-
pañeros tampoco mueven un de-
do por zanjar el acoso. 

Los datos preocupan, y mucho, 
en el Ministerio de Educación. Pe-
ro el objetivo es tener estadísticas 
oficiales, hacer una radiografía 
institucional del problema. Para 
ello, el departamento de Pilar Ale-
gría ha encargado un estudio so-
bre indicadores de convivencia a 
la profesora universitaria María 
José Díaz Aguado. El informe se 
publicará a lo largo de 2023 y, a 

La falta de partidas económicas y de estadísticas, 
así como la ‘ley del silencio’, lastran el camino

El ministerio de Alegría ha encargado un informe 
sobre indicadores de convivencia en los centros

ACOSO ESCOLAR

OLGA PEREDA 
MADRID

partir de ahí, se encargarán otras 
radiografías estadísticas. 

Al secretario de Estado no le 
preocupa demasiado la desigual 
implantación de la figura del co-
ordinador de bienestar, un profe-
sor que a veces tiene que sacar 
tiempo de donde no lo tiene para 
vigilar posibles casos de bullying. 
Es un puesto importante que im-
pone la ley, tanto la de educación 
como la de protección a la infan-
cia. Sin embargo, algunas autono-
mías boicotean la figura. Por 
ejemplo, la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, los llamó «comisarios polí-
ticos». 

La realidad es que Educación 
cuenta con recursos económicos 
limitados y no se puede permitir, 
por ejemplo, ambiciosas campa-
ñas de publicidad que remuevan 
conciencias y contribuyan a cam-
biar la cultura de la violencia esco-
lar. Además, cada territorio tiene 
autonomía para decidir dónde in-
vierte los recursos públicos que re-
parte el ministerio.  H

El Observatorio 
Estatal de la 
Convivencia 
Escolar  se 
formó en 2007   
pero ha estado 
muy aparcado

Muchos estudiantes encuestados están convencidos de que ni los profesores (el 45%) ni la dirección de los centros (el 61%) hace nada por evitar el acoso.

LAIA ABRIL
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Aturar l'assetjament escolar, la lluita dels
joves de l'AUDIR | Catalunya Religió
CR Promoure el coneixement dels drets humans entre l'alumnat i desmentir estereotips i
prejudicis. Aquest és un dels objectius que persegueix el grup de joves de l'Associació d'Amics
de la UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional (AUDIR) des de la seva creació.
Ara, a través d'un vídeo que s'ha presentat aquesta setmana, busquen que els infants puguin
conèixer casos reals de discriminació a l'escola des del punt de vista de persones ja adultes.
Una peça audiovisual que recull set testimonis que han patit discriminacions diferents: racisme,
xenofòbia, homofòbia,  i masclisme, entre d'altres.

Les coordinadores del grup de joves de l'AUDIR, Rosa Martínez i Marina López, han presentat
aquest dilluns el projecte als assistents. El vídeo de 23 minuts vol ser una eina complementària
al Teatre Fòrum, un projecte del grup de joves en què, a través de representacions i escenes
teatrals, es busca promoure el coneixement dels drets humans entre alumnes de primària o
secundària, centres cívics o altres institucions o grups interessats.

Segons les coordinadores, el teatre pot tenir un problema: Que els infants pensin que les
escenes que es plantegen dalt de l'escenari són ficció. "Gràcies al nou vídeo poden posar cara i
veu a experiències reals de discriminació", han explicat. Amb aquest objectiu, la peça es
projectarà després de les sessions del Teatre Fòrum.

"Vull donar veu a moltes dones amb vel que no han pogut parlar abans d'aquest tipus
d'experiències"

Després de visualitzar el vídeo, quatre testimonis del projecte han participat en una taula rodona
que han moderat les coordinadores a partir de les preguntes dels assistents. La Gayatri, que és
hinduista, ha assegurat que, abans de participar del vídeo, no tenia molt clar quines
discriminacions havia patit. "Ho vaig parlar amb la meva germana i ella em va comentar
situacions de masclisme i homofòbia que hi havia a l'escola". Aquesta conversa la va motivar a
fer el vídeo. 

La Neferty ha comptat amb l'ajuda dels seus pares per poder tirar endavant. Ho ha explicat
durant la presentació del vídeo. Ella és una cristiana evangèlica que recorda a l'alumnat que cal
demanar ajuda quan es pateix una situació de discriminació. Per la seva banda, la Jenabou,
que és musulmana, ha agraït l'espai que proporciona l'AUDIR per parlar d'aquests temes: "No hi
ha espais on sigui còmode i fàcil tractar les discriminacions". "Vull donar veu a moltes dones
amb vel que no han pogut parlar abans d'aquest tipus d'experiències", ha dit en la mateixa línia
la Zineb.

Una lluita de tots els professors, no només els de religió

La taula rodona també ha servit per reflexionar sobre quines activitats poden generar un impacte
a les aules per parlar d'aquests temes. Les quatre joves han destacat el roleplay com una eina
que pot servir d'ajuda: "Els nens i nenes poden experimentar la discriminació i l'assetjament en
primera mà a través d'un joc i reflexionar sobre això". Una altra manera de treballar la inclusió és
acompanyant els infants nous. Un sistema que s'usa en algunes empreses i que podria

https://www.catalunyareligio.cat/ca/aturar-assetjament-escolar-lluita-dels-joves-audir


funcionar a les escoles segons les joves. 

"Tots els professors haurien d'estar implicats en lluitar contra la discriminació, no només els de
religió". Les joves volen que el TeatreFòrum i el vídeo estrenat arribi a un gran nombre d'infants,
però per això cal que tot el professorat senti la necessitat. 

En aquest mateix sentit, també s'ha posat la mirada sota les comunitats religioses davant
d'aquests casos. "Els grups de joves religiosos poden ajudar molt", ha dit la Zineb. Per a ella,
aquests grups són espais segurs per comentar les seves experiències. Amb tot, aquestes
comunitats necessiten actualitzar-se reivindiquen els joves. 

L'acte ha acabat amb una reflexió conjunta amb el públic sobre els drets humans.

La base: parlar de drets humans

El vídeo que ha presentat el grup de joves de l'AUDIR ha comptat amb la participació de
testimonis de diferents confessions. A més de la Neferty, la Gayatri, la Jenabou i la Zineb, també
hi ha el testimoni d'en Rafael, com a catòlic; el Xavier, de l'Església de Jesucrist dels Sants dels
Darrers Dies; i la Mani, com a sikh.

En el vídeo cada participant comenta quina discriminació ha patit. Els testimonis també
comenten que els dirien als seus professors i que els dirien a la resta de companys si tinguessin
ara l'oportunitat. Qui visualitza el vídeo pot entendre la diversitat d'experiències que han tingut
els testimonis. Però, al final, tots estan d'acord en el fet que la base per poder parar l'assetjament
és parlar de drets humans.
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El debat (agitat) sobre el sistema educatiu
suma nous actors

En una setmana s’han presentat dues associacions per
«despolaritzar» el debat educatiu a Catalunya: Clam
Educatiu i Bastiments

Els docents partidaris de l’educació més tradicional
s’han reunit aquest dissabte a Barcelona, convocats per
laFundació Episteme 

El punt de partida pot convidar a la inquietud o a l’esperança, depèn de com es miri. Els
moviments en les últimes setmanes deixen clar que la situació de l’educació al nostre país
preocupa els docents, que són qui més coneixen el que passa realment a les aules (a part dels
nens). El dilluns 14 de novembre es va donar a conèixer Clam Educatiu, un grup de docents
que es presentava amb la intenció de voler ser «una veu constructiva que contribueixi a
despolaritzar el debat», allunyada dels sindicats i proclamant que l’aprenentatge «ha de ser al
centre de les decisions relacionades amb la pràctica educativa i la política pública».

Pocs dies després, el dijous 17 de novembre, es va presentar en un acte a CaixaForum –
Casa Macaya l’associació Bastiments, que pretén «actuar com a catalitzador del sector
educatiu i del pensament per promoure una reflexió profunda que vagi a l’arrel de moltes de
les qüestions educatives actuals en col·laboració amb tots els estaments de la comunitat
educativa», presentació que va comptar amb la participació del filòsof i mestre Gregorio Luri,
destacat defensor de l’educació tradicional, autor de ‘La escuela no es un parque de
atracciones’.

I si amb el naixement de dues associacions noves per «reflexionar» sobre l’educació en la
mateixa setmana –en el primer trimestre de curs– no n’hi ha prou, aquest dissabte s’ha celebrat
a Barcelona el II Congrés d’experts docents per a una anàlisi crítica de l’educació, que va
esgotar totes les places 10 dies abans de l’acte. Una trobada organitzada per la Fundació
Episteme, un entitat també molt jove, de poc més d’un any de vida, per denunciar que «s’està
arrencant el coneixement del nostre sistema educatiu» i planejar alternatives per recuperar-lo,
en el qual participa l’autor de ‘Devaluación continua’, Andreu Navarra.

¿S’acaba aquí el debat? No, no s’acaba aquí. L’assemblea de docents de Sants-Montjuïc i
les Corts va fer públic el divendres 18 de novembre –per tancar la setmana que havia
començat amb la presentació de Clam Educatiu i havia continuat amb la de Bastiments (entitat
impulsada per Josep Manuel Prats, president de FAPEL)– un extens comunicat amb el qual
es desmarcava de la creació de Clam Educatiu i criticava durament la seva posició, molts més
pròxima, als seus ulls, a la del departament que a la dels sindicats, que és a qui recolza aquesta
assemblea de docents barcelonina. I és que hi ha una altra peça en aquest complex puzle. La
mateixa en què passava tot el que s’ha explicat, eren dies intensos en la negociació entre
sindicats de docents i el departament.
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Notícies relacionades

De fet, el dijous 17 a la tarda, mentre el Palau Macaya acollia la presentació de Bastiments –
entitat que fa una defensa clara de l’escola concertada, que considera actualment
menyspreada–, un grup de mestres es manifestava davant el Palau de la Generalitat per
denunciar que la proposta de negociació del Departament «evidencia la falta de voluntat per
acostar postures» i «deixa patent que no inclourà cap mesura en els Pressupostos del 2023 que
reverteixi les retallades».

El comunicat de l’assemblea de docents de Sants-Montjuïc i les Corts critica als seus
companys de Clam Educatiu la defensa del decret de plantilles i del nou currículum i la petició
de retardar al curs vinent la disminució de l’hora lectiva dels docents, petició que van iniciar les
direccions.
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Centres de Valls i dels Pallaresos,
guardonats als Premis Escoles Verdes 2022
El Projecte Torrents i l'escola bresssol Llar de Colors han sigut reconeguts per les seves
iniciatives d'educació per a la sostenibilitat

Després de dos anys de pandèmia, s'han tornat a lliurar de manera presencial els Premis
Escoles Verdes 2022 a les millors iniciatives d'educació per a la sostenibilitat. Centres escolars
de quatre comarques de la província de Tarragona han sigut guardonats.

 En la categoria de treball en xarxa realitzat conjuntament amb altres agents del territori per a la
millora ambiental dels diferents centres que participen en el projecte i el seu entorn, s'ha premiat
les escoles verdes de Valls pel Projecte Torrents.

 Per altra banda, en la categoria d'actuació singular, ha estat distingida l'Escola Sant Llàtzer de
Tortosa pel projecte Construint relats. També han rebut un esment honorífic l'escola bressol Llar
de Colors, dels Pallaresos, l'Institut de Tecnificació d'Amposta i l'escola Minyons d'Urgell de
Fondarella.

S'incorporen 78 centres a la xarxa d'escoles verdes

 Un total de 78 centres s'han incorporat a la xarxa d'escoles verdes de Catalunya, després
d'haver obtingut un distintiu que ja tenen 923 escoles. Són de les comarques de l'Anoia, el
Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf i el Maresme; de l'Alt Camp, el Baix Camp, el
Baix Ebre, el Baix Penedès i la Conca de Barberà; de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el
Gironès i la Garrotxa; i de l'Alta Ribagorça.

 La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i el titular
d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, han lliurat aquest dissabte els distintius dels nous
centres educatius. Amb la incorporació d'aquests centres, ja són 923 les escoles que tenen el
distintiu d'Escoles Verdes.

 Aquest programa és un suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar,
incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions que tinguin la finalitat de fer front, des de
l'ensenyament, als nous reptes i valors de la sostenibilitat. Per obtenir el distintiu, els centres han
d'haver impartit la formació corresponent i disposar d'un pla d'educació per a la sostenibilitat.
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Reinventar la educación: los docentes
reclaman bajar las ratios y atajar una
temporalidad del 30% - El Periódico
Mediterráneo
Tasa de temporalidad por encima de la media autonómica

Los centros de la provincia cuentan este curso con 9.261 docentes en activo en todas las etapas
(Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato) y de otros centros (desde conservatorios a
enseñanzas artísticas). Del total, 2.822 no tiene plaza fija, son interinos (temporales), lo que
supone que uno de cada tres impartirá clase en un centro y nadie le asegura que repita el
siguiente. La tasa provincial del 30% supera en 12 puntos a la de la Comunitat, del 22%,
según estima el STEPV, que cifra en 18.044 las plazas para maestros que Educación convocó
el pasado agosto para las tres provincias.

«La temporalidad complica desarrollar un proyecto educativo en un colegio o instituto, si un
tercio de la plantilla cambia cada curso. En Infantil y Primaria, con los tutores, se ve afectada la
relación de confianza con el alumnado. Y en otras etapas, afecta a los proyectos de innovación
educativa, europeos, etc. pues el compromiso no puede ser igual si cada año trabajan en un
centro», reseñó López, quien consideró que «a nivel personal, el profesional sufre por no tener
un destino definitivo durante años y años», dijo.

Por ello, la Administración se ha marcado la meta de reducir el itineraje al 8%. «Tras años de
recortes del PP, se ha recuperado la tasa de reposición de profesores jubilados y se han ido
convocando oposiciones masivas --salvo en el 2020 por el covid--. Creo que en el 2023 nos
quedaremos en una tasa del 15% o 12%», manifestó López.

Evitar la fuga de docentes con bolsa abierta con especialidades piloto

Otro hito sería evitar la fuga de de docentes. «En la Comunitat las bolsas de trabajo no están
abiertas de manera permanente, como sí en Cataluña. Un docente que se acaba de graduar
debe esperar a que se convoque un procedimiento y así entrar en bolsa», explicó.

No obstante, están trazando una solución junto a Conselleria para migrar ese sistema de bolsas
abiertas aquí. «La semana pasada se reunió el grupo de trabajo y está sobre la mesa crear
bolsa permanente empezando con Valenciano, Matemáticas, Tecnología y centros de
Enseñanzas Artísticas. En Valenciano no hay suficiente gente y pasa a difícil cobertura y al
final da la asignatura una persona de otra especialidad», agregó.

En salarios, en Castellón y Comunitat está en la media estatal, «si bien sería deseable un
complemento». Un tercer eje es la petición de reducir ratios en las aulas, «que funciona, como
se comprobó con el covid hace dos cursos». «Así se mejora la calidad educativa y facilita la
atención personalizada y los boletines de notas con informes cualitativos», dice STEPV, que
ultima una iniciativa legislativa popular para que si en Infantil ahora hay 25 alumnos por clase,
se baje a 18; en Primaria, de 25 a 20; en Secundaria, de 30 a 20;y en Bachillerato, de 35 a 25.
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El testimonio. Isabel (29 años): «Trabajé en una azulejera y en dos IES y
aún no soy fija»

«Hay quien se jubila siendo interino. Tengo 29 años, hace siete que me gradué y aún no tengo
plaza fija». Es la historia de Isabel, en la que pueden ver reflejados más jóvenes castellonenses.
Maestros itinerantes que pasan años sin un rumbo fijo: de Alicante a Godella, de allí a Vinaròs y
luego a Nules. De Mallorca a Tarragona y de allí a Albocàsser. 

En su caso, su periplo particular, que ha querido compartir con generosidad, arranca en el 2015,
recién salida de la universidad. «Me presenté a oposiciones pero las suspendí, aunque
entré en la bolsa de trabajo. Como estaba muy abajo en la lista y era muy difícil que me
llegaran a avisar para cubrir alguna vacante de profesorado, decidí buscar alternativas en otro
sector. De algo tienes que vivir», relata.

«Hay profesores en Castellón que se jubilan siendo interinos, tras pasar
por varios centros»

”Logra trabajo como administrativa en una azulejera. «Paralelamente, me apunté a un Máster de
Educación para ser directora de colegio. Mientras iba a clase todo bien, podía compaginarlo,
pero llegó un momento, con las prácticas del máster, que ya no podía ser. Y no me quedó
otra que dejar el trabajo después de un año para poder completar la formación», lamenta.

Y de nuevo se reinventó y se puso a trabajar de monitora de comedor escolar, «pues eran solo
unas cuatro horas al día y sí podía seguir con el máster», recuerda. «A los ocho meses, me
llamaron de la bolsa y ya empecé a trabajar de maestra. En un instituto de la capital un curso
entero y luego un trimestre en un pueblo del interior. Este año he logrado vacante anual pero en
otro destino. Si te llaman de bolsa, has de aceptar para consolidar y tener puntos si vuelves a
opositar».

Los premios: reconocimiento a la labor profesional

Castellón, en el mapa nacional de premios a docentes.

Entre los premios a profesionales de la educación más populares figuran los Educa, a escala
nacional, que reconocen la labor de los docentes para con la sociedad y que han contado en
estos años con representación castellonense, un hecho que pone en valor su función. La
directora de los Premios Educa Abanca, Eva Nieto, repasó los docentes de la provincia
nominados o finalistas: Ana Isabel del Fresno Cortés (nominada en Infantil en el año 2017 y
2018; y en Primaria, en 2019 y 2020); Luis Miguel Giménez Yáñez (nominado en Primaria en
2019); Marc Bayo Jaime (nominada en Primaria en 2021); María Lidón Blanch Pascual
(nominada en Primaria en 2018 y 2019);Ricardo Arnau Juliá (nominado en FP en 2017);y Toni
Solorzano Cazorla: edición 2017 (6ª posición en Secundaria y Bachillerato).

La Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE) de la Universitat
Jaume I también ha convocado en este 2022 la V edición del Premio Marcadores al Profesorado
de Ciencias extraordinario en Bachillerato y ha galardonado a los siguientes docentes que

https://www.elperiodicomediterraneo.com/tags/alicante/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello/vinaros/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello/nules/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/tags/mallorca/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/tags/tarragona/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello/albocasser/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/tags/universidad/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/tags/universitat-jaume-i/


imparten clases en institutos de Educación Secundaria de la provincia: Judith Sancho (profesora
de Biología, en Castell i Doménech de Castelló), Rosario Miñana (Biología, en La Plana de
Castelló), Laia Campos (Dibujo Técnico, en el ES Vall d’Alba), Raúl Llosa (Física, en el IES
Gilabert de Centelles de Nules), Pilar Arrudi (de Física, en el Miquel Peris i Segarra del Grau de
Castelló), Dolores Escrig (Matemáticas, del Professor Broch i Llop de Vila-real), Amparo
Monedero (Matemáticas, en el Francesc Ribalta de Castelló); Nacho Alguacil (Química, en el
Alfonso XIII de Vall d’Alba), Fernanda Pérez (Química, en el Francesc Tàrrega de Vila-real);y
Alicia del Campo (Tecnología de la Información y la Comunicación en el Politècnic de Castelló).

https://www.elperiodicomediterraneo.com/tags/grau-de-castello/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/
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La batalla de la llengua es pot guanyar a
l'escola - Jordi Badia
27.11.2022 - 21:40

|

Actualització: 27.11.2022 - 23:13

El català ja fa anys que no és la llengua majoritària dels Països Catalans i, malgrat tot, encara es
belluga. I no pas per sobreviure i prou: aspira –ha d’aspirar– a tornar a ser majoritària.

Aquests darrers quaranta anys han estat nefasts per la pèrdua ingent de parlants. Aquesta
desgràcia ens ha servit per a constatar que allò del bilingüisme era una fal·làcia o, més ben dit,
un parany. Als anys vuitanta del segle passat poca gent ho deia i, sobretot, poca gent ho creia.
Però els sociolingüistes ja parlaven clar: quan en un territori hi ha dues llengües en conflicte, és
impossible que hi sobrevisquin totes dues. O bé la dominada desapareix, és substituïda per
la dominant, o bé la dominant recula i la dominada es normalitza.

Les enquestes, l’una darrere l’altra, indiquen que el pes del català en la societat és com més va
més baix i, consegüentment, el del castellà és més alt. Per tant, sembla que la via que seguim és
la de la substitució.

I, tanmateix, no ens hem rendit pas. Els catalans, com a societat, no ens hem rendit. De les
dades que ens va oferir la setmana passada la Plataforma per la Llengua, hom ha destacat que
el 50,9% dels catalanoparlants del Principat no entén un fet bàsic: si no parlem català sempre
la llengua perilla.

Però al costat d’aquesta dada, que no sé atribuir a res més que a la inconsciència, n’hi ha una
altra de molt més esperançadora: el 76% de la població de Catalunya vol defensar el model
d’immersió lingüística a l’ensenyament. Aquest percentatge, desglossat, indica que entre els
catalanoparlants un 95% està d’acord a defensar la immersió. Entre els castellanoparlants la
xifra és del 50%. Entre els qui diuen que tant parlen català com castellà, el percentatge s’enfila
fins al 78%. I encara s’enfila més entre els parlants de llengües que no són ni el català ni el
castellà: un 88%.

Amb aquestes dades n’hi hauria d’haver prou per a obrir els ulls i determinar on cal actuar per a
tapar la fuita de parlants. Per a “reconquerir”, per a recuperar l’espai de la llengua, cal abocar
recursos, energia i coratge en l’educació.

Per damunt de tot, el sistema educatiu s’ha de prestigiar. Això vol dir sous dignes. Vol dir
tractament de la diversitat real, per a atendre els alumnes amb dificultats i també per a evitar la
manca d’estímul dels qui tenen prou capacitat d’estudi. Vol dir una formació professional
atractiva, moderna i competitiva. Però també vol dir –potser sobretot– exigència en la formació
dels futurs ensenyants (grau d’educació primària, màster de formació de professors de
secundària…); i en els filtres i processos de selecció (sobretot en les oposicions). I vol dir, és
clar, que s’ha de recuperar la presència del català com a llengua comuna, habitual i
predominant dels centres escolars.

https://www.vilaweb.cat/noticies/batalla-llengua-guanyar-escola/


Hi ha un fet elemental que moltes vegades menystenim: el centre educatiu és l’únic àmbit on
molts infants i joves senten el català. Si això falla, o flaqueja, fallarà o flaquejarà socialment la
comprensió de la llengua, cosa que n’impedirà la recuperació. Que cal actuar en aquest àmbit
ens ho fa avinent també el report de la Plataforma per la Llengua, quan destaca això: “A
Catalunya, només el 46,8% dels professors parlen sempre o gairebé sempre en català als
alumnes de 4t d’ESO”. I estic convençut que aquestes xifres no són pas millors al País Valencià
i a les Illes.

Què cal fer per millorar la situació de la llengua a l’escola?

Les mesures que cal prendre per a enfortir el català a l’escola ja les tenim escrites: les va
elaborar el Consell Lingüístic Assessor (CLA), format a instàncies del conseller d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, Josep Gonzàlez-Cambray. Aquest consell, presidit i coordinat
per Carme Junyent, va fer cinquanta propostes per a revifar la llengua als centres educatius.

Posem-ne quatre exemples.

Si volem que l’actitud dels ensenyants en l’ús de la llengua canviï, primer de tot cal explicar-los
per què. Ningú no ha fet prendre consciència als mestres i professors que el català es troba en
un moment delicat, ningú no els ha fet veure la importància que tenen a l’hora de recuperar la
llengua i ningú no els ha donat eines per a mantenir una actitud lingüísticament assertiva a
l’aula i al pati. Doncs una de les propostes del CLA diu, ras i curt: “El Departament d’Educació
ha de garantir la formació bàsica en el camp de la sociolingüística i en estratègies d’assertivitat
lingüística a tots els docents en el termini de tres anys.”

Al costat d’aquesta manca d’informació –o potser prèviament– hi ha una qüestió de compliment
de la normativa. Per què ha crescut tant el nombre de professors que fan les classes en
castellà, sense cap raó i sense cap impediment? Contra aquesta desídia crònica, el Consell
Assessor diu: “La llengua emprada als centres no pot respondre a una tria personal.” I, per a
deixar-ho més clar: “Els docents han de fer ús de la llengua catalana com a mitjà per aconseguir
que els alumnes tinguin les mateixes oportunitats.”

En tercer lloc, és essencial l’atenció als alumnes nouvinguts (també –o sobretot– als
nouvinguts castellanoparlants). En algun moment, fa anys, hi va haver un sistema d’acolliment
que va mig funcionar, però es va desarticular. El CLA destina sis mesures a aquest àmbit, com
ara aquestes: “L’aprenentatge i ús de la llengua catalana és una tasca que ha d’implicar a tots
els mestres i professors dels centres”; “El Projecte Lingüístic de Centre ha de recollir i assegurar
l’aprenentatge i ús de la llengua catalana per als alumnes nouvinguts.”

I el quart exemple fa referència a la qualitat del català que fan servir alguns –massa–
ensenyants. Com pot transmetre o ensenyar bé la llengua un mestre o professor que no la
domini? El CLA proposa de resoldre aquesta mancança amb diverses mesures, que van de la
formació inicial (“Es revisarà la formació inicial, en relació amb la competència i l’ús de la
llengua catalana i la valoració de la diversitat lingüística, de tot el personal que intervé en el
procés educatiu formal i no formal”) a la millora contínua (“El Departament d’Educació ha
d’implementar plans per millorar la competència i la formació lingüístiques dels docents”),
passant per l’avaluació de la competència lingüística dels ensenyants.

En la tasca de redreçament de la llengua tots hi tenim un paper. Si la societat resisteix, toca als
polítics de fer (i fer fer) la feina que han abandonat durant decennis.

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=22150
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"El davantal": Atemptar contra un model
d'escola, per Xavi Bundó
Aquesta setmana passada, dimarts, quan Argentina va jugar (i va perdre) el seu primer partit
del Mundial, en horari escolar, van començar a passar coses sorprenents a moltes escoles.
Mestres que denunciaven que els alumnes miraven el partit a classe, en tablets, mòbils i els
portàtils de treball. I que els preocupava com gestionar la situació. L'èxit d'audiència que està
tenint en el Mundial i els horaris que estan tenint fins ara els partits (La setmana que ve ja
s'acaba i es jugaran a les 4 i 6 de la tarda) ha tingut un impacte a les escoles.

El que potser no es podia preveure és la polèmica que alguns sectors mediàtics i polítics han
escalfat d'un cas absolutament anecdòtic d'un institut de Palma a Mallorca. Resulta que un
grup d'alumnes de Batxillerat, seguidors de la selecció espanyola, van voler penjar una
bandera d'Espanya a la paret de la classe, en suport a la selecció espanyola. Ho van debatre
amb el centre i aquest va acordar permetre-ho només els dies de partit de l'equip de Luis
Enrique. Divendres al matí, Espanya no jugava (ho va fer dimecres), i una mestra d'aquesta
aula va demanar als alumnes que la retiressin.

Llegeix també RAC1

Els alumnes s'hi van negar encarant-se amb la mestra (una actitud que el centre titlla de
faltes de respecte desagradables) i fins i tot, segons l'escola, alguns d'ells van coaccionar una
companya que sí que estava disposada a fer-ho. El resultat va ser que el director del centre va
decidir cancel·lar les classes que quedaven i enviar els alumnes a casa.

Què va passar després? Doncs que en un recorregut que recorda el calvari que van passar
alguns mestres d'una escola de Sant Carles de la Ràpita post 1 d'octubre que segur que
recordareu, els pares dels alumnes han denunciat el cas a Inspecció. 

S'han encarat al centre. S'hi ha afegit bona part de la premsa de Madrid que avui en algun cas
dedica el seu editorial al cas. S'hi ha afegit Vox i Ciutadans. S'ha filtrat públicament el nom de
la mestra (que a tot arreu, curiosament, s'assenyala que és la profe de català) i fins i tot s'han
publicat imatges d'ella i de la seva família. La mestra ha rebut amenaces de mort en les
últimes hores. En un conflicte que no tenia res i que els sospitosos habituals han convertit en un
incendi difícil d'apagar.

Llegeix també RAC1

https://www.rac1.cat/opinio/20221127/102805/davantal-xavi-bundo-atemptar-model-escola-professora-catala-palma.html


Més enllà de la qüestió ideològica que hi ha al darrera que és evident, i que és possible que en
les pròximes hores es vulgui reproduir a d'altres escoles, el que ha passat torna a atemptar
contra un model d'escola. El que es penja o no a l'aula d'una escola és decisió del centre,
només faltaria, i ni els alumnes ni els pares hi tenen dret a dir res, sobretot si s'ha fet un pacte.

Mala peça al teler davant d'una situació com aquesta en que els pares decideixen encarar-se
a un mestre filtrant el seu nom i algunes imatges. Encarant-se amb el director de l'escola. De
ser una anècdota en un centre passarà a ser una polèmica estatal en les pròximes hores com
podrem comprovar. Una situació que recorda molt altres situacions que hem viscut a
Catalunya els últims anys.
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Les escoles han de ser refugis climàtics
Juny del 2022. Més de 30 graus a l'ombra. Alguns infants de l'escola seuen sota la taula de ping-
pong. No juguen a fet i amagar: simplement és una de les poques ombres que hi ha a la pista on
han de passar el temps de migdia. Els arbres plantats un any enrere (gràcies a la insistència de
l'AFA) són massa joves. La resta de la pista està al sol.

 Els nostres infants passen les hores de més calor a l'escola, tant en temps lectiu com durant els
casals, i és lògic adaptar la seva segona casa al canvi climàtic. L'Ajuntament de Barcelona ha
posat en marxa el projecte "Refugis climàtics a les escoles", i des d'aquí demanem al de Sant
Cugat que prengui nota. L'objectiu és convertir les escoles en espais protegits de la calor
introduint tres colors: verd, blau i gris. Verd per més vegetació, blau pels punts d'aigua i gris pels
espais d'ombra. Aquestes mesures repercutirien directament en tota la ciutadania, perquè es
podrien obrir els patis a tothom en període no lectiu.

 El fet que molta de la vida dels adults transcorri en espais climatitzats no ens ajuda a percebre
la urgència d'allò que viuen els nostres infants. Des de l'AFA de l'Escola Joan Maragall fa
molts anys que demanem que s'instal·lin elements ombrívols. "No és tan fàcil" és la resposta
habitual que rebem. Llavors veiem amb ulls com taronges les veles, pèrgoles i tendals durant la
Festa Major.

 I no són només els infants: tota la comunitat educativa es mereix unes millors condicions. El
Departament d'Educació té feina. L'Ajuntament també. Igual que amb els incendis, l'estiu es
prepara a l'hivern.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a
Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

https://www.totsantcugat.cat/opinio/escoles-han-ser-refugis-climatics_2175694102.html
https://www.totsantcugat.cat/tot-sant-cugat/segueix-l-actualitat-de-sant-cugat_2115755102.html
https://www.totsantcugat.cat/actualitat/societat/rep-les-noticies-de-sant-cugat-a-traves-del-nostre-whatsapp_173854102.html
https://t.me/totsantcugat
https://www.totsantcugat.cat/subscriurem.html
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verso. Usos cotidianos y modelos 
de negocios» de EAE Business 
School, el 12% del sector educativo 
ya está desarrollando el futuro de 
la educación en el metaverso, aun-
que sus responsables son cons-
cientes de que dar clases en estas 
aulas conlleva una completa vuel-
ta de tuerca a la forma de enseñar. 
Sin embargo, consideran que el 
metaverso puede favorecer el 
aprendizaje inmersivo e interacti-
vo, aunque deberá adaptarse a las 
necesidades de los alumnos en 
cada momento.

Conocimiento
Según este análisis, el metaverso 
es válido para todas las áreas de 
conocimiento y permitirá que los 
estudiantes puedan utilizar las 
herramientas que ofrece esta rea-
lidad virtual para crear experien-
cias educativas, tales como aulas 
3D, eventos, programas formati-
vos inmersivos, congresos, etc. 
También pone sobre la mesa la 
posibilidad de monetizar su pro-
pio contenido, ofreciéndolo ante 
la comunidad educativa. «El me-
taverso promete transformar este 
modelo y crear espacios virtuales 
donde los alumnos puedan prac-
ticar y ser participantes activos de 
lo que estén estudiando», expone 
Eduard García Rosicart, profesor 
en Marketing Digital, Emprendi-
miento y Metaverso en EAE Busi-
ness School y autor del informe.

Pero más allá de la educación, 
también hay otras industrias que 
no han esperado y están siendo 
pioneras a la hora de adentrarse 
en el metaverso. Así, el 17% de las 
compañías del sector informático 
y de TI ya están presentes en esta 
nueva realidad, según el análisis 
del EAE Business School. Las 
criptomonedas (53%) y las activi-
dades NFT (Non Fungible Token) 
(44%) son las principales apuestas 
en estos momentos. 

La educación pisa fuerte 
en el metaverso

R. F./R. C. MADRID

La mitad de los españoles saben 
qué es el metaverso, pero tres de 
cada cuatro nunca han entrado en 
él, pese a que el 25% de ellos ase-
gura que sabe cómo hacerlo, se-
gún un informe de Nielsen.

Aunque no hayan entrado en el 
metaverso, podemos decir que los 
ciudadanos se muestran favora-
bles a estos nuevos entornos tec-
nológicos, puesto que la mitad 
asegura que está dispuesto a crear 
su avatar para unirse y un 47% dice 
que se compraría gafas de realidad 
virtual. En paralelo, el 46% de es-
pañoles que ya han probado acti-
vidades de realidad virtual dice 
sentirse cómodo en ellas, sobre 
todo hombres entre 16 y 20 años. 
Es más, el 48% dice tener una per-
cepción favorable, o muy favora-
ble, de las marcas con presencia 
en el metaverso.

A tenor de estos últimos datos, 
no es de extrañar que las empresas 
estén incluso adelantándose a los 
particulares a la hora de adentrar-
se en estos mundos paralelos que 
se están desarrollando y en los que 
ciertas compañías tecnológicas 
tienen puestas muchas esperan-
zas al considerar que son el futuro 
de Internet y, por tanto, donde se 
van a dar los nuevos modelos de 
negocio (como en su día ocurrió 
con las páginas web y el comercio 
electrónico o las redes sociales). 

La educación en el metaverso
Desde que se empezaron a desa-
rrollar las tecnologías de Realidad 
Virtual y Aumentada, el sector de 
la educación ha sido siempre uno 
de los que se ha situado dentro de 
los mayores benefi ciarios de estos 
desarrollos. No en vano, permiten, 
por ejemplo, que los estudiantes 
de medicina puedan adentrarse 
en un cuerpo humano virtual sin 

►Las empresas de este sector se adelantan en los primeros pasos 
hacia la realidad virtual, aunque con intereses diversos

Alumnos en una escuela usando gafas de Realidad Virtual

DREAMSTIME

entornos lo hacen, en el 40% de los 
casos, para desarrollar precisa-
mente entornos laborales y de 
trabajo remoto.

Estos deseos de usar el metaver-
so como arma educativa están 
siendo ya explorados por muchas  
instituciones encargadas de la for-
mación. Según el informe «Meta-

necesidad de enfrentarse a uno 
real, vivo o muerto. 

Por eso, no extraña que el estu-
dio de Nielsen confirme que la 
educación virtual es la actividad 
que más buscan los usuarios en el 
metaverso (con un 49% de los 
cuestionados seleccionando esta 
opción), por encima incluso de los 

videojuegos (43%), el ir de com-
pras (36%) o visitar museos y ex-
posiciones de arte (34,50%). Cabe 
señalar que solo el 29,70% ve fac-
tible estos nuevos mundos para 
cuestiones de trabajo. Sin embar-
go, este dato contrasta con el he-
cho de que las empresas que están 
dando sus primeros pasos en estos 

Cobee, una startup española 
centrada en la gestión de los 
benefi cios para empleados, ha 
cerrado una nueva ronda de 
fi nanciación Serie B por valor 
de 40 millones de euros. Los 
fondos británicos Octopus 
Ventures y Notion Capital 
lideran esta ronda, acompaña-
dos por anteriores accionistas. 
La compañía quiere ampliar su 
presencia internacional más 
allá de España y Portugal. Una 
internacionalización que 
arrancará en Latinoamérica, 
más concretamente en 
México.

Cobee capta 40 millones  
de euros 

Barcelona acogerá el primer 
centro que Cisco va a abrir en 
Europa y se ubicará conjunta-
mente con el Centro de 
Innovación que la multinacio-
nal tiene en la Ciudad Condal. 
Se trata de unas instalaciones 
en las que se encargará de 
diseñar y crear distintos 
prototipos de dispositivos 
semiconductores de próxima 
generación. Esta inversión se 
enmarca dentro del plan 
PERTE de semiconductores 
pero todavía no se ha desvela-
do a cuánto asciende el 
importe.

Cisco abrirá en Barcelona 
un centro de chips

Devo, un fabricante español de seguridad tecnológica entre cuyos 
clientes se encuentran grandes empresas como Telefónica, Otis o la 
Caixa, también está recortando personal. Después de que alcanzara 
el año pasado el estatus de unicornio (startup valorada en más de mil 
millones de dólares), la compañía ha anunciado a sus rabajadores 
que va a recortar su plantilla en un 15%.

La startup de seguridad Devo anuncia el despido            
del 15% de la plantilla

La startup española Typeform, una de las serias candidatas a ser uno 
de los próximos unicornios (empresas valoradas en más de mil 
millones de dólares) en España está reduciendo un 12 por ciento su 
plantilla. Fuentes de la compañía han confi rmado a esta redacción 
que estos números se traducen en menos de 55 puestos de trabajo 
en Estados Unidos y Europa. En nuestro país la empresa ha iniciado 
el trámite para realizar un ERE, por lo que se desconoce el número de 
afectados.

ERE también de Typeform en España
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Begur, Figueres i Palafrugell convoquen
una nova edició dels Premis d’Educació de
la Fundació Pallach

Empordà.- La Fundació Pallach convoca els Premis d’educació Josep Pallach 2022-23 amb la
col·laboració dels municipis de Begur, Figueres i Palafrugell.

Sota la denominació genèrica de premis d’educació Josep Pallach, hi ha tres premis de
característiques diferents:

https://revistabaixemporda.cat/begur-figueres-i-palafrugell-convoquen-una-nova-edicio-dels-premis-deducacio-de-la-fundacio-pallach/
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• VIII Premi Josep Pallach d’articles periodístics sobre transversalitat educativa. Palafrugell
organitza aquest premi, el qual està destinat a molts d’aquells docents que han publicat
quelcom. Han de ser publicacions del 2022, i han de tractar sobre l’educació entesa des d’una
perspectiva transversal; de forma genèrica o bé analitzant qualsevol opinió, fet o experiència
educativa en què es posi de manifest la importància de la interacció entre diversos àmbits
socials i/o agents educatius.
La regidora d’Educació de Palafrugell, Mònica Alcalà esmenta que “aquests premis els
considerem molt interessants perquè uneixen el periodisme amb l’educació en un moment on la
societat necessita el millor dels dos camps”.
• VIII Premi Josep Pallach de creació artística juvenil. El premi està directament destinat a tot
aquell alumnat d’ESO,  Batxillerat i Cicles Formatius ja que s’estableixen tres categories (1r i 2n
ESO, 3r i 4t ESO i Batxillerat i Cicles Formatius). Consisteix en crear obres d’expressió artística
en referència al text que es proposa juntament amb les bases. Els dibuixos han de traslladar el
missatge o part de la idea que transmet el text, que  incideix en l’educació i el compromís social,
i són extrets de llibres o escrits de Josep Pallach o relacionats amb la seva tasca de pedagog.
Aquest guardó s’organitza des del municipi de Begur i arriba a la seva 8a edició.
La regidora de Cultura i Educació, Gemma Coll, destaca que “l’expressió artística és una eina
molt potent per relacionar l’art, l’educació i la integració social. Aquest certamen potencia encara
més el talent creatiu en els centres educatius”.
• XVIII Premi Josep Pallach d’Experiències Educatives. El guardó que fa més temps que
s’atorga, el que s’organitza des de Figueres, premia les experiències educatives innovadores
relacionades amb valors com els drets humans, les relacions humanes, la democràcia o
l’educació per a la pau, entre altres. Pot interessar a tots els centres educatius en general.
El regidor d’Educació de l’Ajuntament de Figueres, Josep Alegrí ha destacat que “aquests
premis són una molt bona oportunitat per a reconèixer treballs de recerca amb compromís social.
Hem treballat conjuntament amb l’Ajuntament de Begur i de Palafrugell per a consolidar aquests
premis com una plataforma de recerca de referència”.
D’altra banda, la Fundació Josep Pallach, també ha tornat a convocar, per tercer any consecutiu,
el premi “Empreses per l’educació i el compromís social”, adreçat a empreses de Catalunya que
apostin pels compromisos amb la feina educadora i la societat. En aquest sentit, la Fundació,
des de fa tres anys, vol anar un pas més enllà i obrir-se al món empresarial, ja que ho
consideren una oportunitat per ampliar el ventall d’influència i trobar noves sinergies.
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aunque otros equipos directivos 
han decidido esperar y echar mano 
de lo que ya conocen, de los mo-
delos de temarios anteriores, en 
realidad todavía vigentes. Fuentes 
del área que dirige Jokin Bildarratz 
insistieron una vez más en que la 
aprobación oficial de los decretos 
curriculares es «importante pero 
no determinante» y que «en nin-
gún caso afecta al funcionamien-
to de los colegios». 

A principios del pasado mes de 
septiembre, siete eran las autono-
mías –Andalucía, Canarias, Casti-
lla y León, Cataluña, Galicia, Mur-
cia y el País Vasco– que se mostra-
ban más rezagadas y no ofrecían 
intenciones de iniciar las clases 
con los textos definitivos de los cu-
rrículos. En este periodo de tiem-
po, varios gobiernos regionales han 
pisado el acelerador y han aproba-
do las estructuras académicas de 

todas las etapas. En Murcia, Cana-
rias y Andalucía aún faltan los de 
Secundaria y Bachillerato, pero 
Euskadi sigue sin dar encaje legal 
a ninguno de los decretos curricu-
lares de las cuatro etapas. 

Un procedimiento «complejo» 
Las comunidades definen el 40% 
del currículo si no cuentan con 
lengua cooficial y el 50% si tienen 
lengua cooficial. El resto lo dise-
ña el Ministerio, que aprobó su 
parte en primavera. Aunque en 
un principio algunas autonomías 
achacaron su retraso a la tardan-

za del Gobierno central en dar luz 
verde a su texto, lo cierto es que 
el material lleva listo desde hace 
ocho meses. Además, técnicos de 
Lakua han participado en la ela-
boración del documento, por lo 
que las comunidades han conoci-
do las novedades casi en tiempo 
real. Un portavoz del Ejecutivo 
vasco afirmó que la aprobación 
oficial todavía no tiene una fecha 
establecida y que la demora se 
debe a la complejidad del proce-
dimiento, técnico y administrati-
vo, que cuenta con unos trámites 
y plazos determinados. Y si otros 
Gobiernos regionales han sido más 
rápidos es porque «quizás, no han 
modificado tanto su parte». 

Las mismas fuentes aseguraron 
que la aprobación de la futura ley 
educativa vasca no condiciona la 
de los decretos curriculares, aun-
que algunas voces aducen una ra-
zón legal originada por el trata-
miento que se quiere dar al euske-
ra en la impartición de las asigna-
turas. Se busca que sea la única 
lengua vehicular –salvo en el mo-
delo A–, lo que choca con la legis-
lación actual, ya que tanto la ley de 
la escuela pública vasca como la 
de normalización del uso del euske-
ra establecen que en clase se pue-
den utilizar ambos idiomas. Por 
tanto, lo que se necesita es una nor-
ma que permita un encaje legal a 
ese cambio. Se trataría de la ley 
educativa vasca, que contempla el 
euskera como lengua vehicular y 
el castellano de aprendizaje y cuen-
ta con una derogatoria clara de 
otras legislaciones anteriores.  

Aunque desde Educación ase-
guran que la prioridad era que los 
claustros dispusieran de los bo-
rradores antes del verano, en al-
gunos colegios ya han comenza-
do a surgir problemas. En concre-
to, con la llegada de la primera eva-
luación trimestral. La obligación 
de pasar a la evaluación continua 
por competencias a la hora de ca-
lificar a los estudiantes no será po-
sible en el boletín de notas de di-
ciembre para algunos colegios por 
falta de tiempo y tendrán que es-
perar a aplicar los cambios de la 
Lomloe en la evaluación final.

S. OSORIO 

BILBAO. La futura ley educativa 
vasca podría demorarse y no se 
sabe por cuanto tiempo. El De-
partamento de Educación man-
tiene diciembre como mes en el 
que el anteproyecto pasará por 
el Consejo de Gobierno para ser 
aprobado, el paso necesario an-
tes de remitirlo al Parlamento 
vasco y someterlo a debate de la 
cámara. Sin embargo, fuentes 
del área que comanda Jokin Bil-
darratz ya hablan de forma 
abierta de «enero» como posi-
ble plan b.  

Según esgrimen, la gran canti-
dad de alegaciones presentadas 
al borrador y el tiempo que con-
lleva su análisis y adaptación al 
texto suponen un contratiempo 
para los técnicos del Departa-
mento, que tratan de apurar a 
marchas forzadas los plazos mar-
cados.  

La fecha en la que pase por el 
trámite del Consejo de Gobierno 
es importante para saber cuándo 
podrá comenzar a tratarse en el 
Parlamento. Una institución que 
se enfrenta en la primera mitad 
de 2023 con varios altos en el ca-
mino. El mes de enero es inhá-

bil, salvo que se solicite lo con-
trario por una causa excepcio-
nal. Febrero y marzo transcurri-
rán con normalidad, pero en abril 
los representantes políticos dis-
ponen de dos semanas de vaca-
ciones por Semana Santa y poco 
después arrancará el periodo 
electoral, en el que tampoco se 
celebrarán sesiones plenarias ni 
comisiones.  

Fuentes del Departamento ase-
guran que, una vez el texto de la 
reforma educativa llegue a la cá-
mara vasca, desconocen el tiem-
po de tramitación que precisa-
rá. Dependerá de las ponencias 
o intervenciones que soliciten 
los partidos políticos. Además, 
hay que tener en cuenta las dis-
crepancias que han mostrado EH 
Bildu y Elkarrekin Podemos, fir-
mantes del pacto, al borrador, lo 
que podría dilatar el proceso.

El calendario electoral podría 
retrasar la ley educativa vasca

Colegios e institutos 
siguen trabajando con 
borradores los cambios 
que establece la Lomloe 
tres meses después del 
inicio del curso  

BILBAO. Casi tres meses después 
del arranque del curso, los cole-
gios e institutos de Euskadi siguen 
trabajando a golpe de borrador 
los cambios normativos que se 
deben aplicar en las aulas. El País 
Vasco es la única comunidad que 
aún no ha aprobado ninguno de 
los nuevos currículos educativos 
que derivan de la Lomloe y que 
exigen modificaciones importan-
tes en los temarios o en el siste-
ma de evaluación al alumnado en 
los niveles impares de todos los 
ciclos de enseñanza (1º-3º-5º de 
Primaria, 1º y 3º de Secundaria, 
y 1º de Bachillerato).  

El grueso de los centros ha op-
tado por utilizar las guías que pro-
porcionó el Departamento de Edu-
cación antes del verano. Se les co-
municó que no habrá cambios sus-
tanciales con los textos definitivos, 

Euskadi, única comunidad sin aprobar los 
temarios que exige la nueva ley educativa

SILVIA OSORIO 

Los centros empiezan a tener problemas para evaluar a sus alumnos por competencias.  E. C.

Educación sostiene que 
la aprobación de los 
decretos curriculares  
«es importante, pero  
no determinante»
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Alejandro Tiana, exsecretario de Estado de
Educación: "En España se lleva pasando de
curso con materias pendientes desde el
siglo XIX" - Diario de Ibiza
¿Cuáles son esos retos a los que se enfrenta la educación?

Hay que seguir mejorando en el abandono escolar temprano, superar la cultura de la repetición
y potenciar la baja autonomía de los centros educativos. Estas dos últimas cosas influyen en ese
abandono escolar temprano.

¿Cómo habrían de organizarse las escuelas para reducir ese abandono escolar?

Nuestro sistema, aunque está descentralizado, no tiene transferencia de responsabilidad a los
centros educativos. Pero lo que los centros nos dicen es que, en un sistema cada vez más
complejo, es verdad que hace falta un marco común pero también un margen para desarrollarlo.
La nueva ley (la LOMLOE) atribuye a los centros un cierto grado, el problema es que dice que
las comunidades autónomas dejarán una cierta autonomía para ese desarrollo curricular y hay
algunas que lo han desarrollado más y otras lo han cerrado.

Pero ¿en qué consiste esa autonomía curricular?

No todos los centros tienen un mismo alumnado y conviven en las mismas condiciones, por eso
es necesario irlo adaptando. Puede haber centros donde haya grupos de estudiantes con más
dificultades para el aprendizaje y que necesiten más refuerzo. Otros que tengan grupos de
alumnos que tengan buenas capacidades y lo que hay que hacer es darle oportunidades para
que sigan enriqueciendo su formación. O hay centros que viven en determinados entornos con
determinadas problemáticas y quieren dedicar alguna parte de su tiempo a trabajar sobre ellas.

El problema es que luego tenemos una prueba de acceso a la universidad que es común...

No podemos olvidar que los que llegan a la universidad, aun siendo muchos, no llegan al 40%
pero un 60% no llega a la universidad y, sin embargo, tiene que tener una buena formación. No
se puede pensar en el conjunto del sistema solamente por la prueba de acceso a la universidad,
por importante que sea; hay que pensar en otras cosas como, por ejemplo, cómo facilitamos que
esos alumnos que no consiguen titular en la ESO puedan tener la posibilidad de seguir
formándose. Tenemos que pensar que la educación no solo es para que los mejores lleguen a
la universidad, que también, sino para que todos lleguen en buenas condiciones a lo que cada
uno le vaya deparando su vida y sus elecciones.

La Formación Profesional (FP) es el nivel que más está subiendo en los últimos años, mientras
disminuyen los alumnos de Infantil y Primaria por la baja natalidad. ¿Qué retos tiene?

Los sistemas educativos tienen que preocuparse mucho por los alumnos de Secundaria pero
también es importante preocuparse porque los alumnos de Primaria adquieran las capacidades
de lectoescritura, porque es lo que les permite seguir aprendiendo. Pero aparte de eso, sí, la FP
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tiene un momento muy favorable. Aunque es verdad que en España sigue habiendo menos
alumnos que en Europa, por el abandono escolar temprano. Los alumnos que terminan la ESO y
van al Bachillerato son, en proporción, los mismos que en otros países europeos, pero en
cambio los que van a la FP son casi la mitad, porque la otra mitad en España es la que deja de
estudiar. Por eso la FP necesita una imagen más atractiva. Eso se está ya consiguiendo porque
se ve que los titulados de FP tienen unas buenas perspectivas laborales y porque la formación
especializada empieza a no ser vista como algo del que no sabe hacer otra cosa. E incluso
porque hay campos tradicionales que han despertado un interés mayor, como la restauración o
la dependencia.

«En España se repite 3 veces más que la media. La repetición no
funciona, Europa lleva años diciéndolo. Hay que fijar el debate en cómo
conseguir que aprendan los alumnos sin necesidad de repetir»

”Hablaba de la importancia de la Educación Infantil y Primaria. En Extremadura existe un
conflicto porque los interinos de Primaria denuncian que se contrata a maestros especialistas
para que ejerzan de tutores.

¿Puede hacerse esto?

La Primaria es una etapa en la que tiene un gran valor el principio de globalización. A diferencia
de la Secundaria, donde el peso de la especialización del profesorado es mayor, en Primaria
tiende a ser más global. El profesor que hace unos estudios de Magisterio, al margen de que
sean de carácter general o especializados, es un profesor de Primaria y debiera tener una
formación general para tratar al alumnado de Primaria. Por eso, el que un profesor especializado
pueda hacer tareas de tutoría, no lo veo mal porque forma parte de su formación. Otra cosa sería
que un profesor especializado en una materia no puede casi darla porque tiene que hacer otras
muchas cosas generales.

Los maestros siguen pidiendo que se bajen las ratios para conseguir mejores resultados en los
alumnos, ¿es necesario?

Los sistemas educativos en los países desarrollados tienen unas ratios bastante parecidas, no
es uno de los problemas graves de España. Pero a lo que sí se debería prestar atención es a
cuáles deben ser las ratios para atender a la diversidad. Una reducción generalizada, sin otro
criterio, no nos ayudaría a mejorar la situación educativa. Hace unos años en Francia se
aconsejó rebajar la ratio en los primeros cursos de Primaria para que adquirieran bien las
capacidades de lectoescritura; por eso en los primeros cursos de Primaria tiene más efecto que
en los superiores.

«Los profesores que empiezan tengan un apoyo o una mentoría para
poder construir su identidad profesional»

”



Uno de los principales debates que ha generado la LOMLOE ha sido la evaluación, que permite
promocionar con asignaturas pendientes…

Eso de que se pueda pasar de curso sin tener todas las asignaturas aprobadas pasa en España
desde el siglo XIX, ya lo dejaba bastante claro la ley de 1970. Ahora mismo, antes de aplicarse
esta nueva ley, los alumnos estaban pasando de curso en determinados casos sin tener todas
las asignaturas aprobadas. No se ha pedido nunca tener todas las asignaturas aprobadas, hay
alumnos que han obtenido el título de la ESO con materias pendientes con la ley Wert. El
problema de la repetición es que, si un alumno tiene diez materias, ha aprobado seis y ha
suspendido cuatro, le vamos a hacer que vuelva a hacer los mismo en las diez; eso no tiene
mucho sentido. Es como si tienes un problema médico, no funciona y, en lugar de ver qué
ocurre, te dicen: «tome usted mucho más antibiótico otra vez». La repetición se toma como un
modo de solución de las dificultades y no lo es.

¿Por qué no cree en ella?

Los alumnos que repiten son los que tienen muchas más probabilidades de abandonar los
estudios. Y, muy mayoritariamente, son de clase socioeconómica más baja. Luego aquí no hay
un problema individual del alumno, sino es un problema del sistema que tenemos que cambiar.
España repite once veces más que Inglaterra con unos resultados en Pisa similares. Eso no
tiene sentido. En España, el 29% de los alumnos que hacen el estudio de Pisa ha repetido
alguna vez, cuando la media de la OCDE está por debajo del 10%; repetimos tres veces más
que la media. Hay que fijar el debate en cómo conseguir que aprendan los alumnos sin
necesidad de repetir, reforzar las materias en las que tiene problemas, por ejemplo.

Ha sido uno de los ‘padres’ de la LOMLOE, también tuvo un papel activo en la redacción de la
Loe. ¿Por qué se cambian tanto las leyes de educación?

Porque cambia mucho la sociedad, la historia, la vida,… En los currículos hay cosas a las que
ahora mismo les damos importancia y que hace diez años no la tenían, como por ejemplo la
agenda 2030 o la sostenibilidad. También porque la educación es un ámbito en el que
reflejamos nuestra concepción de la vida, por eso es muy fácil que entremos en debates
ideológicos y políticos. Pero la estructura del sistema no ha cambiado, solo lo hizo con la ley del
70 con la EGB y luego en el 90 con la ESO.

Con la LOMLOE se ha modificado la promoción de los alumnos pero la evaluación de los
docentes sigue siendo la misma…

La ley remite a una revisión de la profesión docente. Hay aspectos que se refieren a la formación
y al acceso de la misma. Se propone que los modos de selección tengan más que ver con el
trabajo que hace el docente y que los profesores que empiezan tengan un apoyo o una mentoría
para poder construir su identidad profesional. 
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Entrevista a Dolores Juliano: la filosofia
neoliberal desmantella l’escola pública
(2008) - Espai de Dissidència
Ahir vaig conèixer la trista notícia de la desaparició de l’antropòloga i professora Dolores
Juliano, a qui vaig conèixer a mitjans-finals de la dècada de 1980 quan estudiava magisteri i em
dedicava alhora a cert activisme social, la vaig retrobar als 90 en alguna col·laboració
acadèmica, i la vaig entrevistar el 2008 per a la revista Docència.

Avui que ens ha deixat he considerat bona idea recuperar aquella entrevista en profunditat
d’aquesta gran acadèmica i excel·lent persona.

 

La filosofia neoliberal desmantella l’escola pública

 

ENTREVISTA A DOLORES JULIANO

 

Dolores Juliano és una reconeguda antropòloga, professora de la Universitat de Barcelona, que
ha dedicat bona part de la seva llarga carrera a investigar sobre els subtils mecanismes de la
discriminació. Procedent de la forçada diàspora argentina, de la qual es beneficiaren tant els
ambients acadèmics catalans, té una bona experiència sobre com dictadura i neoliberalisme
esdevenen dos moviments confluents amb un idèntic objectiu: la submissió individual i la
colonització de l’espai públic.O també la privatització dels guanys i la socialització dels
perjudicis del capitalisme.

L’entrevista va tenir lloc a principis de gener de 2008 a Barcelona. Havíem quedat per conversar
sobre la polèmica assignatura d’educació per a la ciutadania. Gairebé alhora, poques setmanes
abans, el Departament acabava de fer públiques les Bases de la Llei d’Educació de Catalunya,
amb unes clares intencions d’imitar les polítiques escolars del Xile de Pinochet o l’Argentina de
Videla: privatització, traspàs competencial als ajuntaments i una elevada dosi d’autonomia amb
el propòsit que el govern es pugui desentendre de les seves obligacions. Un programa de
deconstrucció educativa que permet de fer nombroses referències del passat i del present. Dos
anys després, quatre vagues i les mobilitzacions més àmplies i continuades des de finals dels
vuitanta han posat en evidència el conseller i els seus assessors neoliberals. Ara mateix, en
discussió el decret d’autonomia, el testimoni de Juliano resulta clarivident.

A partir de la dècada del setanta, l’escola del nostre país va experimentar una mena de
revolució democràtica que implicava desterrar l’autoritarisme de les aules i promoure
valors com la tolerància, la igualtat de gènere, la participació,… Tanmateix, sovint molts
docents van topar amb una realitat diferent.

El problema del ressorgiment de la democratització de l’escola a Espanya té dos factors. Un és
objectiu. Amb la millora de la situació econòmica general, cada vegada sectors socials més
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amplis poden romandre més anys al sistema educatiu. Als nivells secundari i universitari hi
accedeixen massivament grups socials que abans n’havien quedat exclosos. Quan vaig arribar
a aquest país, em vaig trobar que la major part dels estudiants universitaris eren primeres
generacions lletrades. Els seus pares no tenien estudis. Una vegada hi arriben, accedeixen
també al discurs legitimat, a les possibilitats laborals, a la capacitat de manifestar amb major
eficàcia les seves necessitats. El segon factor té més a veure amb les estratègies educatives i
els continguts. Amb freqüència el professorat tendeix a reproduir a l’aula, no pas el que van
aprendre a la facultat de pedagogia, sinó allò que van viure com a alumnes. Les pràctiques
escolars autoritàries, unilinials, són així difícils de neutralitzar. La realitat, doncs, no depèn tant
de la legislació sinó d’una certa inèrcia que no només afecta els docents, sinó que procedeix
sobretot de les pròpies famílies. Sovint, pares i mares tenen unes expectatives educatives
fonamentades també en les experiències personals i actuen com a factor conservador. Les
noves estratègies més democràtiques, si bé s’han intentat aplicar, generalment amb un èxit
notable, mantenen els seus punts febles, i en ocasions s’ha traduït en situacions una mica
anàrquiques. Sovint ha costat molt mantenir el difícil equilibri entre llibertat i autoritat. Els
processos nous, sovint, han provocat problemes nous.

De tota manera penso que aquests processos transformadors han estan ben encaminats, perquè
el personal de les escoles treballa amb una gran motivació. Els mestres i professors no solen ser
gaire conservadors, al contrari. Per tant, malgrat alguns errors, es continua avançant en una
bona direcció.

Sense haver-ho previst, sense preparació, a partir dels noranta les escoles catalanes es
van trobar amb una realitat desconeguda, culturalment diversa, i amb uns problemes de
discriminació social que ens retornen a mons antics. Un xoc sobtat al sistema educatiu.
Com creus que va reaccionar la institució escolar?

Aquí ens trobem amb un problema de perspectiva històrica. A partir dels cinquanta, a Espanya
es produeix un ampli procés de desplaçament de població rural a les ciutats. Això va propiciar
un percentatge elevadíssim de nens nascuts a fora de Catalunya, més de la meitat. A més,
provenien de classes baixes, amb una gran proporció de persones sense alfabetitzar, sense
coneixement del català… I malgrat tot, s’han acabat inserint en el teixit social sense problemes.
En relació a aquest fenomen, els nous contingents d’estrangers, que no ultrapassen el dotze per
cent, resulta mínim. Per què ens semblen més diversos aquests que aquells? Perquè, entre
d’altres coses, tenen un color de pell diferent i una altra llengua de comunicació. En alguns
aspectes, paradoxalment, aquesta població és més pròxima que l’onada immigratòria anterior.
Des d’un punt de vista educatiu, la immigració de llarga distància, d’Amèrica, de l’Est, fins i tot
de molts estats africans, té nivells educatius semblants als de la població d’acollida i prové de
classes socials mitjanes o mitjanes baixes. A més, la majoria té una clara voluntat d’aprendre i
d’adaptar-se a la nova realitat, cosa que no sempre succeïa amb la dels cinquanta.

Si Catalunya ha tingut èxit a assimilar el contingent immens de la immigració interna, fins al punt
que el mateix catalanisme es forneix d’aquests orígens, té prou experiència per repetir el procés
amb els nous, que són menys nombrosos demogràficament, i que probablement, tenen més
ganes d’integrar-se.

Els problemes, en darrera instància, es vinculen més aviat amb el racisme. La immigració
interior, malgrat les diferències culturals, mantenia una aparença física idèntica a la societat
d’acollida. Només amb el català en tenia prou per mimetitzar-se. La nova població té



característiques físiques distintes, i això, des del punt de vista dels autòctons, resulta més difícil
d’assimilar. Molts dels recels es vinculen als estereotips.

Catalunya en l’actualitat té més experiència que en el passat, més instruments teòrics i
institucionals, controla l’administració de l’escola i disposa de mitjans de comunicació; és a dir,
més i millors condicions per dur a terme sense angoixes i amb tranquil·litat, processos de diàleg
i integració adequats per a tots dos grups.

D’altra banda, també és cert que en la situació actual, sovint des de la política, es criminalitza la
immigració, i es tracta de precaritzar-la a partir de generar situacions legals d’inestabilitat, amb
agressions jurídiques que els neguen l’arrelament. En totes aquestes circumstàncies hi apareix
l’escola, la qual, però, no pot resoldre la totalitat de les problemàtiques socials, tot i que
representi un àmbit de convivència essencial. Pel que fa a la discriminació laboral, l’assetjament
policial, els obstacles a l’habitatge, poca cosa hi pot fer.

 

A partir del moment en què emergeix amb força el procés històric de la globalització,
assistim a un revifament de les desigualtats socials. En els darrers temps, observem com
l’escola, que havia estat un “ascensor social” està perdent aquest paper anivellador i de
cohesió social. Al teu parer, quins són els mecanismes que provoquen aquest procés, en
termes d’Ulrich Beck, de brasilerització d’occident.

Vivim en una societat molt jerarquitzada. I històricament, les diferències entre pobres i rics, i
sobretot, entre països pobres i rics, són més àmplies que mai. Fins al punt que de la fam
episòdica anterior, hem passat a la fam estructural. El nostre model d’igualtat i participació és
qüestionat pel mercat. En l’actualitat, el que tracta de fer Occident és intentar de mantenir una
homogeneïtat interna i de traslladar la desigualtat fora de les fronteres. Hi ha diferències entre
pobres i rics, menors dins l’interior del territori, que s’amplien en una dimensió astronòmica entre
àmbits geogràfics. Hi ha una estratègia global d’externalitzar la pobresa. I respecte als pobres
del món, mantenir la vella caritat, en comptes dels eficaços mecanismes del reequilibri i la
redistribució. Fins i tot, a Occident, aquesta discriminació es manté sota un paràmetre similar.
Els pobres, els explotats, ja no són majoritàriament els autòctons, sinó els immigrants, en
especial els indocumentats, a qui es paga menys pel mateix treball, no se’ls reconeix titulació o
se’ls manté en situació de precarietat. En aquestes condicions, l’escola pot fer poca cosa, tot i
que pot desenvolupar, i ho ha fet fins al moment prou bé, una mirada crítica que impedeixi
legitimar aquesta injusta situació. Els discursos crítics, malgrat tot el que està plovent, tenen una
efectivitat a llarg termini i poden servir en un futur per frenar aquesta situació d’injustícia local i
global.

Al seu darrer llibre, Naomi Klein explica com Xile i Argentina van representar el primer
experiment del neoliberalisme, a partir dels cops d’estat militars de 1973 i 1976
respectivament. A l’Argentina, que coneixes bé, s’hi van aplicar aleshores un conjunt de
mesures –municipalització, descentralització, autonomia, suport als centres privats,
desinversió…- que ara es vol implantar aquí amb la nova Llei d’Educació de Catalunya i el
nou Decret d’Autonomia. Quina ha estat l’evolució educativa del teu país, que va ser un
referent de qualitat a Llatinoamèrica, i les seves repercussions socials.

A l’Argentina es va produir un exhaustiu desmantellament del sistema educatiu. El meu país,
des de 1860, havia organitzat un sistema educatiu públic, gratuït, laic i obligatori. Les escoles



privades tenien escassa importància, mentre que la totalitat del pes de l’educació era sostingut
per l’Estat. Aquest sistema, per descomptat, tenia falles, com ara el pes d’un patriotisme
exacerbat, coherent amb els temps que corrien i que responia a un intent de construir una
identitat nova, que reemplacés les de procedència; perquè no hem d’oblidar que l’Argentina s’ha
construït des de la immigració. Si bé el sistema no era perfecte, sí que era absolutament
democràtic. L’escola s’ocupava d’assegurar la igualtat, des del subministrament dels
guardapolvos, que permetien no diferenciar l’alumnat per la indumentària, fins al menjar gratuït, i
el seguiment de l’escolarització des de la primària fins a la universitat. Això va implicar un nivell
d’escolarització molt alt, amb percentatges d’alfabetització, ja a finals del XIX,
extraordinàriament importants, especialment si ho comparem amb la procedència de la
immigració de l’època, conformada especialment per camperols illetrats d’Espanya i Itàlia. I
aquest sistema, que té l’objectiu d’assimilar els fills dels immigrants, funciona amb tots els
recursos de l’Estat al llarg de cent anys, fins a aconseguir un accés important a la universitat per
cert, també gratuïta.

Amb el cop militar, s’implanta el model neoliberal i el que es fa és desmantellar els serveis
públics, i només a aquells amb un poder adquisitiu considerable se’ls permet un accés real a
l’educació qualitativa. Baixen els pressupostos educatius i es transfereix la gestió de les escoles
a les províncies i als municipis. Les àrees més empobrides, més necessitades de recursos, eren
les que tenien pitjors escoles, perquè havien de mantenir-les amb els propis recursos. Se
suprimeixen, a més, molts dels avantatges de la carrera docent, pel que fa a qüestions
d’estabilitat i remuneracions, sovint reduïdes de forma dramàtica, la qual cosa comporta una
fugida del professorat més ben preparat a altres àmbits professionals, fet que priva escoles i
instituts de professors d’una vàlua irreemplaçable, o bé que els docents entrin en una dinàmica
de pluriocupació, i imparteixin moltes més hores de les convenients amb la qual cosa, la qualitat
de la docència se n’acaba ressentint. Hi ha un col·lapse econòmic que es tradueix en un
col·lapse en els serveis. No s’inverteix en infraestructures i les escoles es deterioren, amb la
qual cosa el sistema educatiu es degrada d’una manera tan important que avui ens trobem amb
la necessitat de refer-lo del tot.

En resum, aquest conjunt de canvis que pretén fer l’administració Maragall aquí: més autonomia
econòmica i curricular, responsabilitzar al professsorat de les mancances de la conselleria,
jerarquitzar les escoles, importar el model empresarial a la gestió educativa,… només pot obeir a
dues raons. La primera, la incompetència política i ideològica d’una determinada manera
d’entendre el món, que fa que qualsevol àmbit, fins el més personal, ha de funcionar com una
empresa. I quan ha passat això, els resultats han estat absolutament catastròfics, com ha passat
a Anglaterra o Amèrica Llatina. La segona, més inquietant, és que l’efecte descrit anteriorment
respongui a un objectiu voluntàriament buscat. Com a l’Argentina, l’èxit de l’escola pública pot
ser un problema per a les classes dominants. Aleshores, cal aplicar una política que serri el
cable de l’ascensor social per protegir els interessos de les classes dominants, que no accepten
competència dels estrats socials inferiors. Això explicaria l’encaparrament i la irracionalitat dels
responsables polítics de l’educació catalana. I malauradament, tenint en compte quins són els
inspiradors de les polítiques d’un govern que es presenta d’esquerres, hauríem de témer el
pitjor.

Al cap i a la fi, la manera com s’està portant l’educació,  com s’ha anat gestant la llei, i com
s’ha bandejat la comunitat educativa de qualsevol debat (amb la criminalització dels
representants docents) podria semblar a un cop d’estat legal…
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Irene Alegria, mestra de mestres: “La clau
està a creure sempre en el nostre alumnat” -
À Punt
Aquest diumenge celebrem el Dia dels i de les Mestres, una figura que, actualment, acompanya
l’alumnat en les primeres etapes de l’aprenentatge i que desenvolupa una tasca pedagògica i
social fonamental en la construcció de la societat de l’avenir.

Un equip d’À Punt Notícies ha entrevistat la mestra i formadora de mestres Irene Alegria,
reconeguda com a la tercera docent millor valorada de tot l’estat espanyol. En l'actualitat, a més,
és directora del Màster en Formació del Professorat a la Universitat Europea de València.

Què significa ser mestra?

És la meua vida. Sempre he volgut estar al servei de la societat, conéixer el nostre entorn i el
nostre context per a aportar solucions a través de metodologies actives.

Has estat reconeguda com a una de les millors mestres d’Espanya, on està la clau?

La clau està a creure sempre en el nostre alumnat i en les persones que tenim sempre al davant
i, així, trobar solucions en l’educació, que és un dels pilars fonamentals de la societat. Creure en
ells, potenciar-los, acatxar-se i entendre què volen dir-nos, tindre una escolta activa i saber què
volen transmetre; això és la clau de l’educació.

També has quedat entre les deu primeres docents en la Universitat Europea, què significa
això?

Per a mi és un orgull ser formadora de formadors, haver estat en la part més pràctica i vivencial
que suposa estar amb xiquets, i ara poder formar a aquelles persones que estaran en les aules. 

Quina diferència suposa passar de formar a alumnes de primària a futurs i futures
mestres?

És una diferència molt gran, però igual d’enriquidora. Quan estàs amb els xiquets estàs formant
a persones que ja són part de la societat i estan impactant molt en el nostre entorn, i a la
universitat estàs formant persones adultes, amb una personalitat atribuïda, que seran part de la
formació que rebran els xiquets i els adolescents. Per a mi és un repte, una il·lusió i una alegria
poder estar formant aquestes persones i, a l’altra banda, estar aprenent de mestres és molt
important per a aquests futurs formadors.

Què t’agradaria que recordaren de tu els teus alumnes?

El fet d’haver cregut sempre en el meu alumnat, tot i haver-me passat factura en alguns
moments. Alguns dels meus alumnes, de fet, ja són mestres. M’agradaria deixar una empremta
en el cor dels xiquets i les xiquetes i que em recorden amb afecte i estima.

És la professió més bonica del món?
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Parlem de... educació - 7accents
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3. Montserrat Parra

Al llarg de mes de vint anys he compaginat la docència i la recerca amb la gestió, cinc anys com
a vicerectora d’Activitats Culturals i Projecció Universitària i setze anys com a regidora a
l’Ajuntament de Lleida, on vaig assumir responsabilitats en Cultura, Educació i Esports. En
aquests moments la meva vida professional se centra en la docència i la recerca universitàries.

Opinió

Parlem de... educació

Mentre Jean-Jacques Rousseau defensava el mite del bon salvatge, el filòsof Kant considerava
que l’home no podia esdevenir home per l’educació. A la primera Declaració dels Drets de
l'Home i del Ciutadà de l'agost de 1789 ja s’estableix com un dels drets fonamentals el dret a
l’educació. Anys més tard, el 10 de desembre de 1948, la Declaració Universal dels Drets
Humans, en el seu article 26, també parla del dret a l’educació. Al 1990 la Declaració Mundial
sobre l'Educació per a Tothom que va tenir lloc a Tailàndia insisteix sobre la necessitat d’una
educació gratuïta i obligatòria per a tothom, tot i que constata que la realitat està molt lluny
d’aconseguir aquest accés universal a l’educació.

L’educació ens assegura la formació i el desenvolupament, ens garanteix l’adquisició dels
sabers i coneixements culturals que ens han de permetre desenvolupar totes les nostres
capacitats. En un món en què el coneixement esdevé un valor i l’accés a l’educació esdevé
indispensable, les inversions en educació haurien de ser prioritàries per a totes les
administracions públiques.

 Si de debò pensem que un món millor és possible, ens cal invertir en educació, en recerca, i cal
que la veu dels educadors arribi a les administracions.

 He començat amb una al·lusió al mite del bon salvatge que defensava Rousseau, un ésser que
viu en llibertat a la natura i a qui aquesta li ensenya el que necessita per viure. Segons les
paraules de Kant, l’home no neix educat, i fins i tot podríem pensar que no ho esdevé fins que ha
estat educat.

 Educar implica d’alguna manera controlar i modificar la nostra natura?

https://www.7accents.cat/opinio/article/18580/parlem-de-educacio
https://www.7accents.cat/
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 És evident que la natura no ens ho ensenya tot i que voler renunciar a l’educació en nom de la
natura biològica de l'esser humà implica també ignorar i renunciar a l'especificitat de l'ésser
humà, que no podrà desenvolupar totes les seves capacitats sense l’accés al saber, al
coneixement, i per a fer-ho l’educació és indispensable.

 Una educació que respecti la llibertat i la identitat de l'educat; educar no implica dominar ni
uniformitzar, i encara menys voler alienar o adoctrinar l'educat a la voluntat o al desig de
l’educador. Una educació que ens ha de permetre desenvolupar-nos i créixer com a individus i
com a societat, que afavoreixi i que respecti la diversitat. Una educació que afavoreixi la
coexistència pacífica de les nostres llibertats naturals compatible amb la llibertat social; “la meva
llibertat acaba on comença la de l’altre” .

 Una educació i uns educadors que no confonguin autoritat amb responsabilitat i que tinguin
molt clar que han d’afavorir l’autonomia i la llibertat de l'educat.

 El 10 de desembre farà 74 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans; l’educació és
un d’aquests drets universals, i encara ens queda molt camí per recórrer per tal de fer-la realitat.
Ens cal no defallir i continuar reivindicant les bones pràctiques per tal d’afavorir una bona
educació per a tots i totes.
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