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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. 
No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La difusió 
pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de propietat 
intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que 
vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de 
la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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La escuela concertada matricula a la mitad
del alumnado desfavorecido que le
correspondería | Educación | EL PAÍS
La enseñanza concertada acoge a la mitad de los alumnos de extracción social desfavorecida
que le corresponderían si su distribución entre esta red educativa privada subvencionada y la
escuela pública fuera equilibrada, según refleja un estudio publicado este lunes por la Fundació
Bofill, que utiliza datos de la prueba internacional Pisa. En España, en torno a un 28% del
alumnado de etapas obligatorias, entre los seis y los 16 años, está matriculado en colegios
concertados. Ello lo convierte en el séptimo país, de los 36 miembros de la OCDE analizados en
el informe, donde el modelo concertado se halla más extendido. La nueva ley de educación, la
Lomloe, ha creado nuevas herramientas para avanzar en la equidad y luchar contra la
segregación escolar, pero aplicarlas o no, advierten los autores del estudio, queda en manos de
las comunidades autónomas.

La escuela pública matricula en España 2,2 veces más alumnado de bajo nivel socioeconómico
(el perteneciente al 25% más pobre) que la concertada, una vez corregida su diferencia de
tamaño, ya que la pública es mucho más grande: matricula a cerca del 67% del total de chavales
de primaria y secundaria obligatoria. En los centros públicos también estudian 1,6 veces más
alumnos de origen inmigrante (englobando en ello a los extranjeros y a aquellos cuyos dos
progenitores lo son) que en la concertada.

Los autores del estudio publicado por la Fundació Bofill, Adrián Zancajo, Antoni Verger (ambos
de la Universidad Autónoma de Barcelona) y Clara Fontdevila (Universidad de Glasgow),
señalan que las investigaciones internacionales han puesto de manifiesto que la convivencia de
una doble red educativa financiada con fondos públicos “tiende a reforzar dinámicas de
segregación escolar y estratificación social entre centros educativos, y a ampliar, por tanto, las
desigualdades educativas”. La investigación comparada ha puesto igualmente de relieve no
solo la existencia de “prácticas selectivas y discriminatorias” desarrolladas por estos centros
privados subvencionados para elegir al alumnado que accede a sus aulas, sino también “la
dificultad de evitar sus manifestaciones más sutiles”. Entre dichas prácticas figuran las
entrevistas previas a padres y alumnos, y la imposición de cuotas o la exigencia de pagos en la
práctica obligatorios, presentados bajo fórmulas diversas, que llevan a las familias pobres a
autoexcluirse.

El peso de la concertada en España es muy distinto en función del territorio, y la diferencia entre
el porcentaje de alumnado vulnerable que los centros de esta red deberían acoger y el que
efectivamente matricula es especialmente significativo en lugares como Castilla-La Mancha,
Canarias y Andalucía, señala el informe de 186 páginas. Algunos territorios han dado pasos en
los últimos años para intentar alcanzar un mayor equilibrio tras décadas de una “regulación laxa”
y “de permisividad en la aplicación de la misma”, como Cataluña, País Vasco y Comunidad
Valenciana, indican los autores, mientras otros, como Madrid, han avanzado en la dirección
contraria. A escala internacional, España es el séptimo país con la mayor red concertada de los
36 de la OCDE analizados. Solo se sitúan por delante Países Bajos, Reino Unido, Irlanda,
Bélgica, Chile y Corea.

https://fundaciobofill.cat/es/publicaciones/la-educacion-concertada-en-espana-reformas-en-clave-de-equidad-desde-una-perspectiva-internacional
https://elpais.com/educacion/2022-09-12/el-sociologo-miquel-angel-alegre-los-alumnos-han-perdido-sobre-todo-conocimientos-de-matematicas-e-ingles-con-la-covid.html
https://elpais.com/educacion/2021-04-28/espana-lidera-la-creacion-de-colegios-gueto-por-detras-de-turquia-y-lituania.html


Los chavales de entornos sociales desfavorecidos también tienen mayores dificultades
educativas, mayor probabilidad de fracaso y de abandono escolar temprano. Zancajo afirma que
repartir de forma equilibrada a este alumnado que presenta mayores necesidades entre las dos
redes financiadas por el Estado ha estado presente “en mayor o menor medida” en todas las
leyes educativas aprobadas desde los años ochenta en España. La actual pone “más énfasis”
en ello y proporciona a las autoridades educativas un mayor número de herramientas de
planificación escolar para alcanzar el objetivo, prosigue el investigador, pero al mismo tiempo
“deja a las comunidades mucho margen de maniobra, como estamos viendo”. La Lomloe fue
aprobada con el apoyo del PNV y de ERC. Y en dicho compromiso de crear instrumentos
nuevos, pero permitir que sean los Ejecutivos autonómicos quienes decidan sobre su
aplicación, se nota la mano de ambas formaciones, movidas por su interés de potenciar el
autogobierno y, sobre todo en el caso de los nacionalistas vascos, por su afinidad tradicional
con la escuela concertada católica.

Los autores del estudio proponen medidas para mejorar la distribución del alumnado vulnerable
basadas en lo que en los últimos años han hecho otros países como Bélgica, Países Bajos y
Chile, sugiriendo que el actual contexto de caída demográfica (y por tanto de necesidad de
estudiantes por parte de todos los centros) puede ayudar a llevarlas a la práctica. La primera
propuesta es condicionar la autorización y renovación de los conciertos educativos “a la
corresponsabilización de la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido”, algo que,
lamentan, ahora no sucede en muchas comunidades autónomas. La segunda, “reforzar la
centralización en la gestión del proceso de elección escolar” y de admisión de alumnos para
evitar las “prácticas de selección encubiertas”. Y la tercera, hacer efectiva la prohibición del
cobro de cuotas, con una auténtica supervisión por parte de la inspección educativa, en paralelo
a una mejora de la financiación de los centros concertados. Es decir, proporcionarles más
fondos públicos a cambio de una verdadera gratuidad del servicio y un reparto equilibrado del
alumnado.

El documento apuesta también por una propuesta planteada anteriormente por la Fundació
Bofill para el conjunto del sistema educativo, la llamada “financiación por fórmula”, que consiste
en que los centros educativos reciban los recursos no de forma lineal, sino en función de las
características socioeconómicas del alumnado que acogen. Ello, señalan, podría ayudar a
reducir la desigualdad en la distribución del alumnado vulnerable entre ambas redes educativas
y también dentro de cada una de ellas. Para lograr el objetivo, los autores también consideran
imprescindible mejorar la información de que disponen las administraciones educativas a la
hora de planificar, desde el perfil socioeconómico de los alumnos a las cuentas de los centros
concertados.

Suben las ganancias de la educación privada

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado, por otra parte, este lunes su Encuesta de
Financiación y Gasto de la Enseñanza Privada, que muestra que los beneficios (sin contar
impuestos ni intereses) de las empresas del sector aumentaron un 27% en el curso 2020-2021
respecto al 2014-2015, hasta los 756 millones de euros. La encuesta también refleja que las
administraciones subvencionaron el 74% de los gastos corrientes de los centros privados
concertados, y el 2,1% de los privados no concertados.

Los mayores beneficios por alumno para la educación privada (englobando la subvencionada y
la que no lo está) procedieron de los ciclos de Formación Profesional de grado superior (434

https://elpais.com/educacion/2020-10-28/la-nueva-ley-educativa-estrecha-el-cerco-a-las-escuelas-gueto.html


euros) y de grado medio (271), seguidos a distancia de los de bachillerato (196). La única etapa
donde los resultados por estudiante fueron negativos fue el primer ciclo de infantil (-180 euros),
según el INE. El curso analizado estuvo a caballo de los dos peores años de la covid, lo que,
unido a la caída de la natalidad, hundió la matrícula de infantil.

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir
nuestra newsletter semanal.

https://twitter.com/elpaiseducacion
https://www.facebook.com/elpaiseducacion
https://twitter.com/elpaiseducacion
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/388
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L’Escola del Treball dedicarà part del finançament a crear una aula immersiva en realitat virtual.

ESCOLA DEL TREBALL

S.E.

❘ LLEIDA ❘ L’Escola del Treball és un 
dels quaranta-quatre centres de 
tot l’Estat seleccionats pel minis-
teri d’Educació per formar part 
de la xarxa de centres de Forma-
ció Professional (FP), en concret 
al sector de les energies reno-
vables. Aquest reconeixement 
comporta rebre un finançament 
de 973.000 euros procedents de 
fons europeus Next Generation, 
que l’institut invertirà a incor-
porar tecnologia digital i crear 
noves metodologies i materials, 
així com a desenvolupar projec-
tes innovadors amb empreses. 
De Catalunya han estat elegits 
també un institut de Barcelona i 

un altre de Tarragona. La direc-
tora, Neus Caufapé, es va mos-
trar molt satisfeta i va detallar 
que aquesta injecció econòmica 
els permetrà habilitar “una aula 
immersiva de realitat virtual” 
per poder millorar la formació 
als alumnes de la branca d’ener-
gies renovables. 

Per exemple, sobre aeroge-
neradors sense necessitat de 

L’Escola del Treball rep 973.000 
euros per ser un referent de l’FP
Triada per l’Estat com a centre d’excel·lència del sector de les energies renovables 
|| Crearà una aula immersiva de realitat virtual per formar alumnes

ENSENYAMENT FONS NEXT GENERATION

desplaçar els alumnes i haver 
de pujar a un, va assenyalar. 
Així doncs, en aquesta aula es 
podrà oferir formació virtual 
que evitarà haver d’anar a en-
torns perillosos o bé adquirir 
equips molt especialitzats que 
són molt cars. L’Escola del Tre-
ball, al costat d’altres centres 
d’excel·lència, haurà de formar 
els més de cinquanta centres 

que imparteixen cicles d’ener-
gies renovables a l’Estat i també 
podrà desenvolupar juntament 
amb experts dos projectes sobre 
la “incorporació d’hibridació 
d’equips d’hidrogen en siste-
mes d’energies renovables” i la 
“digitalització de sistemes de 
gestió multiplataforma aplica-
des a energies renovables”. “És 
important per a Lleida poder te-

nir recursos per tirar endavant 
noves tecnologies en el camp de 
l’ensenyament, però que alhora 
beneficien el sector”, va recalcar 
la directora. 

Aquest projecte compta amb 
una durada de quatre anys i al 
final podran proposar canvis al 
currículum “perquè haurem de-
tectat les necessitats canviants 
del sector”, va concloure.

QUATRE ANYS

Al final del projecte, de  

4 anys, proposarà canvis en 

el currículum segons les 

necessitats del sector

Impuls al comerç local i 
reforç de la Urbana per  
la campanya de Nadal
Més control per prevenir robatoris

CONSUM INICIATIVES

La regidora Gispert i representants del comerç local, al costat d’un dels anuncis de la campanya.

❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha iniciat una 
campanya publicitària per po-
tenciar el comerç local durant 
les festes de Nadal i Reis amb el 
lema “El secret dels Reis Mags 
és que tenen l’ajuda del comerç 
local. Lleida, 1.543 comerços 
al servei dels Reis d’Orient”. 
També s’aplicarà en un model 
de carta als Reis que els nens 
podran trobar en botigues, cen-
tres cívics, les regidories de Co-

merç i Participació, la Paeria, 
els col·legis, les escoles bressol 
i Cucalòcum. La campanya ha 
estat creada per l’empresa Cac-
tusoup. L’edil de Comerç, Marta 
Gispert, va dir que “hem buscat 
una creativitat innovadora, di-
nàmica i que estimuli un con-
sum sostenible i positiu”.

D’altra banda, la Guàrdia 
Urbana reforçarà el servei du-
rant aquestes dates amb quatre 
agents al matí i amb vuit agents 
i dos comandaments a la tarda. 
Patrullaran per l’Eix Comercial, 
la Zona Alta i el seu entorn, i se 
centraran també en la rotonda 
de l’avinguda Miquel Batllori 
i l’encreuament de passeig de 
Ronda amb Bisbe Irurita. Els 
dissabtes, sempre que sigui pos-

AJUNTAMENT DE LLEIDA

sible, hi haurà patrulles a peu 
per Balàfia, la Bordeta, Pardi-
nyes, Magraners i Secà de Sant 
Pere. Al costat dels Mossos 
d’Esquadra, augmentarà la vi-
gilància de les zones comercials 
i mercadillos, especialment en 
horari de tancament al públic 
al migdia, i vigilarà també el 
repartiment de paqueteria. L’ob-

jectiu és prevenir furts i robato-
ris a l’interior de vehicles, dins 
d’establiments o estrebades als 
vianants. Així mateix, la Paeria 
aconsella utilitzar el transport 
públic durant la campanya na-
dalenca, de manera que refor-
çarà les línies de bus L-1 i L-
20 els dies de previsió de més 
afluència comercial i sol·licita 

a l’Agrupació Provincial d’Au-
totaxis de Lleida la possibilitat 
d’augmentar la flota en aquelles 
jornades. 

A més a més, està previst un 
control especial d’estaciona-
ments en doble fila, cantonades 
i zones de càrrega i descàrrega, 
així com de la venda ambulant 
no autoritzada.

AUTOBUSOS

Increment de la freqüència 

de les línies L-1 i L-20 els 

dies en què es preveu  

més afluència comercial

Cessió d’onze 
pisos socials  
a entitats

EMAU

❘ LLEIDA ❘ L’Empresa Municipal 
d’Agenda Urbana (EMAU) 
ha iniciat el procés d’adjudi-
cació d’onze habitatges per-
què els gestionin entitats amb 
l’objectiu de destinar-los a 
lloguer social. Tenen de ter-
mini fins al 16 de desembre 
per presentar-s’hi i podran 
optar a la seua gestió sem-
pre que s’encarreguin d’oferir 
allotjament a persones o col-
lectius vulnerables. Els pi-
sos són als carrers Cavallers, 
Jaume d’Agramunt, Jeroni 
Pujades, Músic Vivaldi, Ve-
nus, Ronda, Segrià, Comerç 
i Tallada.

Ajuda de 400 € 
per a alumnes 
amb necessitats

EDUCACIÓ

❘ MADRID ❘ El ministeri d’Edu-
cació dedicarà 2.000 mi-
lions d’euros a sufragar el 
curs vinent una ajuda uni-
versal de quatre-cents euros 
als alumnes amb necessitats 
educatives específiques. Així 
ho recull el reial decret que 
regula els llindars de renda i 
la quantia de les beques per 
al pròxim curs acadèmic, 
que també contempla aug-
mentar l’ajuda que reben els 
estudiants que estudien fora 
de casa seua, al passar dels 
actuals 1.600 euros fins als 
2.500 euros.



Un pla perquè 3.000 joves amb problemes
de salut mental reprenguin els estudis o
trobin feina
El cas de la Nicol exemplifica la situació de precarietat en què es troben molts joves, que
pateixen la inestabilitat laboral i l'abandonament dels estudis i que, a més, combaten diferents
problemes de salut mental. De fet, les taxes de fracàs escolar s'enfilen al 15%, hi ha un 20%
d'atur juvenil i els joves que viuen en risc de pobresa i exclusió social arriben al 30%, segons les
dades de la Generalitat, agreujades per la pandèmia. Per pal·liar, en part, aquesta radiografia
preocupant, el Govern ha anunciat aquest dilluns un programa d'acompanyament a través
d'entitats sense ànim de lucre dotat amb gairebé 10 milions d'euros per atendre 20.000 joves,
entre ells, uns 3.000 que pateixen problemàtiques de salut mental. Entre aquest últim grup de
joves, la Generalitat es proposa, concretament, assolir un 5% d'inserció laboral.

El programa, batejat com Ocell de Foc, es proposa que tots aquests joves d'entre 16 i 30 anys
puguin reprendre el fil dels estudis que van deixar a mitges o que trobin el camí cap a la inserció
laboral en empreses ordinàries. "L'objectiu del projecte és que tots els joves puguin tenir una
vida autònoma, independent i plena", ha dit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant
la presentació del programa a les instal·lacions de l'entitat social Grup Sant Pere Claver,
acompanyat pel conseller de Treball, Roger Torrent. Aragonès ha anunciat que vol aprovar el
Pacte Nacional de Salut Mental l'any que ve, una iniciativa que inclourà formació perquè els
docents puguin acompanyar estudiants i un reforç dels serveis especialitzats en aquestes
problemàtiques.

Els beneficiaris del projecte, que s'engegarà l'any vinent i s'allargarà fins al 2024, seran entitats
juvenils sense ànim de lucre, associacions i cooperatives d'iniciativa social, ajuntaments,
centres educatius o empreses d'inserció laboral, entre d'altres, i s'espera que hi participin unes
100 institucions. Per assegurar que el projecte arribi a tot el territori, el Govern ha organitzat 25
nuclis a Catalunya. Cada nucli haurà d'estar format com a mínim per quatre entitats que treballin
en un projecte conjunt i comptarà amb una subvenció de 190.000 euros. Torrent ha assegurat
que volen "reforçar el teixit social" i que per això són molt necessàries les "aliances" entre
entitats, centres i empreses.

https://www.ara.cat/societat/educacio/professors-volen-eines-salut-mental-alumna-em-explicar-pensava-autolesionar_1_4428093.html
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El Aula Idees del campus Terres de l’Ebre de la URV es un proyecto simbiótico 
que forma a los alumnos universitarios y a los escolares que la visitan a la vez
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Encesa solidària 
Después de dos años 
de parada por la pan-
demia, los alumnos, fa-
milias y profesores de 
La Salle Tarragona se 
reunirán en el Pla de la 
Seu y en la Plaça de les 
Cols para reeditar su 
Encesa Solidària. Este 
viernes día 2 de diciem-
bre, a las séis de la tar-
de, se celebrará una 
nueva edición en favor 
de la Fundación PROI-
DE. La ciudadanía pue-
de participar acercán-
dose y adquiriendo una 
vela al precio de 1€. 

Solidaridad
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La alimentación en 
edad pediátrica 
1 de diciembre, 17.30 h, Estació 
del Carrilet, Salou 
Conferencia de la Escuela 
de Padres. Inscripción 
previa. 
 
Día mundial del SIDA 
1 de diciembre, 11.30 h, Pl.Prim 
Actividades para visibili-
zar la enfermedad.

Propuestas

Recogida de 
mantas 
El Col·legi Mare de 
Déu del Carme ha or-
ganizado una recogi-
da de mantas para 
ayudar a las perso-
nas sin hogar que 
acompaña la 
Comunitat de Sant 
Egido en Tarragona. 
Las mantas se po-
drán entregar hasta 
el próximo viernes en 
la portería de infantil 
y primaria de la es-
cuela (C. Estanislau 
Figueres 31)

Solidaridad

MARINA PALLÁS CATURLA 
TORTOSA 

Unos alumnos usan unas gafas de 
realidad aumentada que les lleva 
a formar parte de la misma mate-
ria que están aprendiendo hoy, ya 
sea el ciclo del agua o el cuerpo 
humano. Otros usan unas tabletas 
con ayuda de los estudiantes de 
Educación. Otro pequeño grupo 
pone en práctica ejercicios de psi-
comotricidad con un proyector in-
teractivo en el suelo, mientras 
otros niños realizan una gincana 
usando el altavoz inteligente Ale-
xa, para aprender que la tecnología 
les puede ayudar pero también 
«engañar», si así está programada. 
Es un jueves cualquiera, pero pa-

ra ellos es extraordinario. Estos es-
pacios dotados de tecnología pun-
ta son dos aulas de innovación pe-
dagógica del campus Terres de 
l’Ebre de la Universitat Rovira i 
Virgili, en Tortosa: el Aula Idees y 
el ETLAB (laboratorio de educa-
ción y tecnología). 

Las dos aulas del campus ebren-
se forman parte de un proyecto 
simbiótico que forma a los alum-
nos universitarios del grado de 
Educación, los futuros docentes, y 
a los escolares que visitan el espa-
cio a la vez. Los pequeños, además 
de aprender, se lo pasan en gran-
de. Estas aulas están centradas en 
un nuevo modelo educativo en el 
que la tecnología y las metodolo-
gías de trabajo se ponen al servi-

cio de la educación, de los futuros 
docentes y de los docentes que ya 
están en activo. La tecnología con-
vierte así el aula en un «espacio de 
investigación», donde el alumna-
do se adentra en prácticas inmersi-
vas e innovadoras para conseguir 
competencias curriculares. 

«La competencia digital docen-
te de nuestros alumnos es muy im-
portante, pero también la de estos 
niños; que se adapten a la socie-
dad comenzando desde ya es vi-
tal», explica el coordinador del 
grau d’Educació Primària del cam-
pus Terres de l’Ebre de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, Josep Holgado. 
«Trabajamos por competencias. 
Queremos que los alumnos apren-
dan a trabajar en grupo, que sean 

Alumnos de l’Escola Teresiana de Tortosa con gafas de realidad aumentada, en su visita la semana pasada. FOTO: J. REVILLAS

Visita de más 
de 1.100 
alumnos 
El curso pasa-
do  14 centros 
ebrenses pasa-
ron por las ins-
talaciones del 
Aula Idees, en 
Tortosa. En to-
tal fueron 1.152 
alumnos los 
que visitaron el 
campus y reali-
zaron las sesio-
nes

!

TECNOLOGÍA AL 
SERVICIO DEL 
APRENDIZAJE  

Per contactar-nos: 
educacio@diaridetarragona.com
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 Para Holgado, la universidad 
debe de estar muy atenta a todas 
las innovaciones que pueda ha-
ber en materia de educación. «Pe-
ro estamos obligados a conocer 
cuál es la realidad de la escuela». 
Además, Aula Idees dispone de 
dos cámaras que permite al resto 
de alumnos universitarios (cuatro 
realizan la actividad mientras los 
otros 36 están en el aula) analizar 
cómo se desarrolla la sesión, para 
tomar nota, avaluarla y realizar 
críticas constructivas a posteriori. 

El aula está distribuida en cua-
tro zonas diferenciadas: Thinking, 
Design, Maker y Stage (piensa, di-
seña, construye y presenta). Ade-
más una de sus singularidades es la 
flexibilidad del espacio, con mo-
biliario que se puede mover, que 
permite adaptarla a diferentes me-
todologías de trabajo, implementan-
do la interdisciplinariedad, el tra-
bajo cooperativo, la interacción de 
grupo y la social adecuadas a las 
nuevas formas de aprender. El Au-
la Idees es única en Cataluña y só-
lo existe otra en España. 

De entre las distintas herramien-
tas que ponen en práctica, los pe-
queños valoran especialmente, y 
como es natural, las gafas de rea-
lidad aumentada. De entre los di-
ferentes materiales también se 
ofrece una videoconsola Wii apli-
cada al ámbito educativo. «No tie-
ne nada que ver con lo que ellos 
puedan jugar en casa. Lo que ha-
cemos es explotar estas herra-
mientas para buscar actividades 
siempre educativas», expone Hol-
gado. 

Estos materiales además permi-
ten que alumnos de entornos más 
desfavorecidos puedan estar en 
contacto y aprender con herra-
mientas que quizá no tengan en 
casa, aunque hoy en día todos tra-
bajan ya con ordenadores en sus 
centros. Éstos valoran especial-
mente poder usar unas tecnolo-

gías que no disponen en todas las 
escuelas. 

Aula Idees cuenta con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Tor-
tosa, la Diputación de Tarragona, 
las empresas HP, Advanced Edu-
cation y NEXTEC. Además, en el 
aula se ha creado este año el La-
boratorio de Innovación para la 
Educación Medioambiental 
(LIEM) dentro del Proyecto de es-
pecialización y competitividad 
(PECT) Ebre Bioterritori, con una 
inversión del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional ( FEDER) de 
la Unión Europea en el marco del 
PO FEDER de Cataluña 2014-
2020. 

Si bien el Aula Idees se inauguró 
el pasado curso, el campus ebren-
se dispone desde sus inicios del 
ETLAB, que cada año se dota de 
nuevos materiales, en una clara 
apuesta por las nuevas tecnologías 
aplicadas al aprendizaje y la edu-
cación.

solidarios, que respeten y eviden-
temente que refuercen el conteni-
do que quiere el centro en parti-
cular. Nuestra finalidad es crear 
personas que se adaptan a la so-
ciedad y que sepan desarrollarse 
usando la tecnología». 

El campus universitario abre es-
tas aulas a los centros escolares 
del territorio. El Aula Idees cerró 
el pasado curso su primer año de 
funcionamiento con cifras muy 
positivas: en total, 1.152 alum-
nos de Educación Infantil y Pri-
maria de escuelas del territorio 
visitaron el equipamiento para 
realizar secuencias didácticas, 
ideadas por los estudiantes del 
primer curso de los grados de 
Educación Infantil y Primaria.  

Así, el pasado curso, un total de 
14 centros de las Terres de l’Ebre 
se beneficiaron de las actividades 
y recursos que esta aula ofrece. 
Los centros pueden escoger las 
materias a reforzar de cualquier 
ámbito (ciencias naturales, músi-
ca, matemáticas, geografía, plás-
tica…) que ya hay preparadas, 
pero los alumnos del campus  
también preparan contenidos ba-
jo demanda si es necesario, según 
el plan de trabajo del centro. Se 
adaptan a todas las edades. 

Todos los estudiantes participan 
en el diseño de estas actividades, 
formando parte de su temario du-
rante el curso. «En ocasiones di-
señarán actividades que luego du-
rante la práctica verán que no 

funcionan con los niños, o que 
han programado demasiadas pa-
ra una sola sesión, etc», ejemplifi-
ca el responsable.  

Además, el campus también 
cede parte del material y lo 
comparte con las mismas escue-
las. «Nuestros alumnos tienen 
que estar obligatoriamente en 
contacto con los niños. Ellos 
también se desplazan a los cen-
tros, a parte de sus prácticas. Es 
muy importante luego comen-
tar con los centros lo que fun-
ciona, lo que no, y poder com-
partir experiencias. A veces los 
docentes no tienen tiempo de 
llevar a cabo esta tarea de refle-
xión e investigación», valora el 
coordinador. 

Los estudiantes universitarios aprenden a usar herramientas digitales aplicadas a la 
educación de los más pequeños. FOTO: J. REVILLAS

Apuesta por 
las últimas 
novedades  
El campus Te-
rres de l’Ebre 
tiene además 
desde sus ini-
cios un labora-
torio de educa-
ción y tecnolo-
gía, con el que 
introducir nue-
vos métodos 
de aprendizaje

Los escolares realizan actividades de la materia que escojan los centros solicitantes, 
incluso ejercicios de psicomotricidad. FOTO: J. REVILLAS

!

Todos los estudiantes  
de Educación participan 
en el diseño de las 
secuencias didácticas

Un niño, utilizando los mandos para poder 
interactuar. FOTO: J. REVILLAS
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Un nuevo estudio denuncia que la con-
certada en España «contribuye de for-
ma directa a la generación de desigual-
dades educativas, y especialmente a 
la segregación escolar». El informe, 
elaborado por la Fundación Bofill, de-
nuncia que la concertada, establecida 
en nuestro país por una ley socialista 
y garante junto a la pública del dere-
cho constitucional a la educación, «con-
tribuye de forma directa a la genera-
ción de desigualdades educativas, y 
especialmente a la segregación esco-
lar. Si lo comparamos con el sector pú-
blico, el sector concertado escolariza, 
de media, un porcentaje significativa-
mente inferior de alumnado desfavo-
recido desde el punto de vista educa-
tivo y/o socioeconómico», apunta el 
informe hecho público ayer. 

Lo curioso es que para sostener esta 
afirmación citan estudios que dicen 
que el supuesto problema es de am-
bas redes (pública y concertada). Por 
ejemplo, los informes de Síndic de Gre-
gues (Defensor del Pueblo) de Catalu-
ña «muestran cómo la contribución 
del sector concertado a la segregación 
del sistema educativo catalán es rela-
tivamente limitada. Por ejemplo, para 
el curso 2012-2013 (...) solo el 20,5% de 
la segregación escolar del sistema edu-
cativo catalán se explica por las dife-
rencias entre el sector concertado y el 
público, mientras que el 79,5% se ex-
plica por diferencias entre los centros 
de un mismo sector».  

Selección de alumnos 
También acusan a la concertada de «se-
leccionar» a los alumnos que quieren 
que se matriculen en sus centros. Así, 
citan otro informe de 2003 que alerta 
de que a pesar de la existencia de un 
proceso centralizado de elección y la 
creación de comisiones de escolariza-
ción, se producen «prácticas irregula-
res en los procesos de admisión» y que 
«las escuelas concertadas informan de 
un menor número de plazas de las que 
disponen realmente, priorizan solici-
tudes sin seguir los criterios estable-
cidos, o informan a algunas familias 
de que no tienen plazas y les sugieren 
solicitarlas en otra escuela».  

Lo que pide la fundación Bofill es 
que se controle más el régimen de con-
ciertos a través de las siguientes pro-
puestas: reforzar el papel de los crite-

rios de planificación educativa en el di-
seño de la oferta pública y concertada 
para que se consideren, entre otros, las 
necesidades de escolarización y la dis-
tribución equilibrada del alumnado; 
establecer requisitos para la autoriza-
ción y renovación de conciertos; refor-
zar y hacer efectiva la regulación en 
materia de cuotas y aportaciones fa-
miliares, así como una mejora de la fi-
nanciación de los centros concertados; 
avanzar hacia mayores niveles de trans-
parencia presupuestaria y, en el ámbi-
to de la admisión de alumnos, reforzar 
la centralización en la gestión del pro-
ceso de elección escolar para evitar que 
se den prácticas de selección encubier-
tas. 

La respuesta de la concertada no se 
hizo esperar. «El informe revela una 
forma de entender el sistema educati-
vo y la libertad de enseñanza que no se 
corresponde con la Constitución. No 
podemos aceptar las acusaciones ve-
ladas de que la concertada es "segre-
gadora", dado que cumple su función 
social de escolarización con las mis-
mas reglas de admisión que la públi-
ca», señaló Luis Centeno, secretario ge-
neral adjunto de Escuelas Católicas, la 
patronal más grande la concertada en 
nuestro país. Por otro lado, Centeno 
critica la propuesta de centralizar los 
procesos de admisión del alumnado: 

«El derecho de admisión está íntima-
mente ligado al derecho de creación 
de centros reconocido en la Constitu-
ción. La administración establece unos 
criterios de preferencia y tiene que ve-
lar por su cumplimiento. No obstante, 
esto no puede conllevar que la admi-
nistración se subrogue en los derechos 
del titular, dado que esto supondría  
convertir de facto los centros concer-
tados en públicos». En cuanto a la acu-
sación de que se selecciona al estudian-
tado, «lo rechazamos; los procesos de 
admisión se realizan a través de apli-
caciones informáticas creadas y super-
visadas por las consejerías de cada co-
munidad».  

Por último, el informe señala que la 
nueva ley educativa, Lomloe, «intro-
duce algunas novedades en la regula-
ción de los conciertos educativos, pero 
es necesario que estos cambios tengan 
una traducción en la regulación auto-
nómica del sector concertado». 

Dinero para programas 
La fundación Bofill ha recibido a tra-
vés del Ministerio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones 12,5 millo-
nes de euros de subvención para la rea-
lización de un proyecto para la inclusión 
social, según reza en una resolución 
publicada en el BOE el pasado 5 de sep-
tiembre. El objeto del proyecto es «re-
forzar la efectividad del ingreso míni-
mo vital implementando y evaluando 
el impacto de tres programas de apo-
yo socioeducativo dirigidos al alum-
nado en situación de vulnerabilidad 
escolarizado en centros de alta y má-
xima complejidad de Primaria y Se-
cundaria». 

Una fundación apoyada con doce 
millones por el Gobierno denuncia 
que la concertada «segrega»

∑ Bofill pide más control 
sobre esta red a la que 
acusa de seleccionar a 
sus alumnos

Una clase de un centro educativo concertado   // ABC

El estudio alaba los 
cambios introducidos en 
la ‘ley Celaá’ respecto a la 
regulación de los 
conciertos educativos

Según los resultados, son las niñas 
las que están más afectadas en ese ade-
lanto de la pubertad, sobre todo en 
cuanto al desarrollo mamario. En los 
niños la precocidad del desarrollo se 
ve reflejado principalmente en los ge-
nitales. 

El estudio, publicado en la revista 
científica ‘Environmental Pollution’, 
es uno de los pocos que han investiga-
do la relación que existe entre la ex-
posición a los pesticidas de uso actual 
y la edad a la que aparece la pubertad 
en niñas y en niños. De alguna mane-
ra, se iba a ciegas en este aspecto, ase-
gura la investigadora principal,  Car-
men Freire. Todo a pesar de que el ade-
lanto del desarrollo puberal es un 
hecho muy observado. 

interponer la queja. «No sabemos nada, 
nadie se ha puesto en contacto con no-
sotros», se quejan los progenitores, 
que han pedido de nuevo una reunión 
con el equipo directivo del colegio.  

Los padres de 1ºB siguen unidos y 
dispuestos a suavizar el tema para que 
se aclare de una vez. «¿Qué habría pa-
sado si atropellan a mi hijo durante 
esas dos horas que eran jornada lecti-
va?», se pregunta la madre de una 
alumna expulsada, que lamenta que 
entre tanto «ruido y politización del 
tema» se esté pasando por alto lo más 
importante: «¿Por qué el colegio dejó 
a 32 menores de edad fuera del centro 
sin notificárnoslo a los padres?».  

Vista de la entrada del centro La 
Salle de Palma  // EFE

Armengol se ha volcado 
con la docente, pero no 
pide que se investiguen 
los insultos en redes a  
los padres de los alumnos
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L’entrada de l’escola La Salle de Palma en una 
imatge d’ahir. CATI CLADERA / EFE  

Amenaces a una 
professora per fer 

treure una bandera

EDUCACIÓ

El Govern Balear denunciarà davant la Fiscalia 
els insults i les amenaces a una professora de l’es-
cola concertada de Palma La Salle arran de l’ex-
pulsió d’una trentena d’alumnes que la van deso-
beir quan els va fer treure una bandera espanyo-
la de l’aula. Així ho va anunciar ahir el portaveu 
de l’Executiu de les Illes, Iago Negueruela. “Els 
atacs i els insults dirigits contra una professional 
de l’educació són inassumibles. Ella compleix les 
seves funcions, d’acord amb les normes internes 
del centre, acompanyada per la direcció”, va sub-
ratllar el portaveu del Govern. 

Divendres un grup d’alumnes de batxillerat 
van penjar una bandera d’Espanya i altres ele-
ments decoratius en una aula per animar la selec-
ció espanyola de futbol. La professora els va or-
denar que ho retiressin tot, però s’hi van negar. El 
centre ho va qualificar d’“insubordinació delibe-
rada”, que és motiu d’expulsió. A més, segons l’es-
cola, una de les alumnes sí que va intentar com-
plir la petició de la professora i la resta va coac-
cionar-la perquè desistís. Llavors la professora va 
sortir de l’aula per demanar la presència de mem-
bres de la direcció i els alumnes van aplaudir irò-
nicament, en senyal de victòria. A causa d’aquests 
incidents l’equip directiu va decidir expulsar to-
ta la classe, d’una trentena d’alumnes. 

Un inspector de la conselleria balear d’Edu-
cació es va reunir ahir amb l’equip directiu del 
centre educatiu, tot i que no va transcendir cap 
detall de la trobada. Mentre es feia la reunió el 
conseller d’Educació, Martí March, que era en un 
acte institucional a un altre institut mallorquí, va 
explicar que La Salle i inspecció educativa han de 
fer “un informe sobre què ha passat” i que, a par-
tir d’aquí, actuaran.e

PALMA
MARIA LLULL I ALBA TARRAGÓ

Pobresa metropolitana: un pla 
de 10 M€ per a 40 barris

Barcelona– s’hi han presentat una 
vintena de projectes socials molt di-
versos per valor de 9,8 milions d’eu-
ros. L’AMB aporta el 80% del cost 
de la iniciativa i l’ajuntament del 
municipi hi posa la resta. Així, en 
aquesta convocatòria no ha calgut 
fer cap selecció perquè l’import to-
tal dels projectes no superava la do-
tació de les ajudes, i totes les pro-
postes han obtingut finançament. 
En total, s’aconseguirà incidir sobre 
40 barris diferents i la mateixa AMB 
establirà mesures de control i segui-
ment per determinar els resultats 
que tenen aquests programes sobre 
la ciutadania. L’AMB aporta el 80% 
del cost de la iniciativa i l’ajunta-
ment del municipi hi posa la resta.  

Atacar problemes “enquistats” 
Els municipis han aprofitat aquesta 
injecció de diners per atacar proble-
màtiques “enquistades” en aquestes 
zones. Així, molts dels programes 
que rebran finançament pretenen 
aproximar-se i acompanyar situaci-
ons comunitàries complexes, com 

ara el fracàs escolar, la bretxa digi-
tal, l’atur, la lluita contra la solitud, 
el sensellarisme i qüestions bàsi-
ques de salut i seguretat de les per-
sones, especialment entre els jo-
ves, la gent gran i les víctimes de 
violència masclista.  

El camí per arribar a incidir 
sobre aquestes realitats és divers 
i cada municipi ha teixit l’estra-
tègia comunitària que els ha sem-
blat més adequada en cada cas. Es 
preveu fer projectes tan diferents 
com ara la recerca de solars aban-
donats a Barberà del Vallès per 
fer-hi horts de plantes comesti-
bles, distribuir-les, cuinar-les i 
fer-les arribar al consumidor fi-
nal –i donar així un acompanya-
ment i una formació a joves vul-
nerables– passant per tallers per 
prevenir l’assetjament, de cures 
per a la gent gran i contra la so-
ledat, de millores d’espais pú-
blics, rehabilitació d’edificis, tro-
bades veïnals o projectes d’inser-
ció laboral o de capacitació digi-
tal, entre d’altres.e

L’AMB invertirà a les zones vulnerables del cinturó de Barcelona 

Un dels carrers del barri de la Florida de L’Hospitalet de Llobregat 
en una imatge d’arxiu. MANOLO GARCÍA

URBANISME

La Mina, la Salut, Sant Roc, Sant 
Cosme, Ca n’Espinós o la Florida 
són noms de barris amb un denomi-
nador comú: són algunes de les zo-
nes més vulnerables de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. Per inten-
tar capgirar aquesta etiqueta, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) 
ha engegat un nou pla de barris que 
finança, amb 10 milions d’euros, 
fins a una vintena de projectes soci-
als en els barris més desfavorits dels 
diferents municipis que formen el 
cinturó de Barcelona. L’objectiu 
d’aquest nou programa social és mi-
llorar l’equitat territorial, combatre 
situacions de pobresa extrema i 
atendre els col·lectius més vulnera-
bles, segons van explicar ahir repre-
sentants de l’AMB. 

“És un pla complementari a al-
tres que tenim, perquè aquesta ve-
gada no pretenem incidir en els mu-
nicipis finançant infraestructures, 

per exemple, sinó invertint directa-
ment sobre les problemàtiques so-
cials concretes i enquistades, com 
ara l’abandonament escolar, la vio-
lència masclista, la cura de les per-
sones grans, els problemes d’habi-
tatge o l’aproximació a la delin-
qüència”, va detallar Ramon Torra, 
gerent de l’AMB. Els municipis que 
rebran subvencions en aquesta pri-
mera convocatòria són: Badalona, 
Barberà, Cornellà, el Prat, Gavà, 
l’Hospitalet, Montcada i Reixac, Ri-
pollet, Sant Adrià, Sant Boi, Sant Fe-
liu, Sant Joan Despí, Sant Vicenç 
dels Horts i Santa Coloma de Gra-
menet. 

’No’ a un “paracetamol social” 
Torra es va esforçar a remarcar que 
“el que es pretén és pensar en el mit-
jà i llarg termini” i que l’AMB ha tin-
gut molt en compte que els projec-
tes seleccionats siguin “duradors”, 
“de qualitat”, i que generin una co-
hesió social estable al territori. “No 
volem un pla que sigui un paraceta-
mol social, és a dir, una píndola per 
fer passar un maldecap concret, pe-
rò que no soluciona el problema de 
fons”, va dir. “El que busquem és 
millorar la qualitat de vida de les 
persones que viuen en aquestes zo-
nes, l’habitatge on viuen i, de rebot, 
les seves rendes”, va afegir el gerent 
de l’organisme. 

En aquesta primera edició –que 
estava oberta a tots els municipis 
que formen part de l’AMB excepte 

BARCELONA
NATÀLIA VILA

Propòsit  
L’objectiu dels programes que 
es faran és incidir en “les 
desigualtats i les rendes”



El govern balear portarà a la Fiscalia els
insults a la professora que va fer treure als
alumnes una bandera d'Espanya
El govern de les Illes Balears denunciarà a la Fiscalia els insults i amenaces que ha rebut una
professora d'una escola de Palma que va fer treure una bandera espanyola de l'aula. La
mestra va demanar als alumnes que retiressin la bandera en suport a la selecció perquè el
claustre havia acordat que només es posaria quan hi hagués partit, i aquell dia no tocava.

Els alumnes s'hi van negar i s'hi van encarar. Ella va decidir donar per acabada la classe.
Després, un pare es va queixar a xarxes socials i s'ha divulgat el nom de la docent, així com
l'adreça i la fotografia. Ha rebut insults i amenaces.

S'ha filtrat informació personal de la docent.

Cati Cladera / EFE

Un assetjament "intolerable"

El portaveu del govern balear, Iago Negueruela, ha considerat que és un maltractament
inacceptable. "L'assetjament, els atacs i les amenaces rebudes per una docent d'un centre
educatiu de les Illes Balears són intolerables i no poden ser passats per alt", ha dit.

I ha afegit que des del govern balear "manifesten la solidaritat i el suport a la professora del
col·legi La Salle de Palma, víctima d'amenaces i insults, com també al centre d'ensenyament
concertat i al seu equip directiu".

L'assetjament, els atacs i les amenaces rebudes per una
docent d'un centre educatiu de les Illes Balears són
intolerables

Iago Negueruelaportaveu del govern balear

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


Alhora, la Conselleria d'Educació de les Balears ha enviat avui un inspector al centre escolar
per reunir-se amb l'equip directiu i per elaborar un informe sobre els fets.

Llegeix també RAC1

RAC1

RAC1



10 el Periódico MediterráneoMARTES 
29 DE NOVIEMBRE DEL 2022Castellón

V. SALINAS / D. A. SAN JOSÉ 
mediterraneo@elperiodico.com 
VALÈNCIA

E
ls futurs alts funcionaris 
de la Generalitat valen-
ciana hauran d’acreditar 
un grau C1 de coneixe-

ment del valencià (equivalent a 
l’antic mitjà) i no un B2 com fins 
ara encara que el sistema d’educa-
ció serà l’encarregat de validar 
aquests coneixements si es trau 
almenys una nota de 7 en l’assig-
natura en Batxillerat, a l’estil del 
model aplicat a Galícia. 

Aquesta és la principal novetat 
dels futurs decrets en els quals es-
tan treballant tant la Conselleria 
d’Interior i Funció Pública com la 
Conselleria d’Educació i Cultura i 
que, en la pràctica, suposen des-
bloquejar el conflicte sobre el re-
quisit lingüístic en l’accés a la fun-
ció pública que feia set anys que 
enfrontava a PSPV i Compromís. 

Segons van explicar les conse-
lleres de Funció Pública i Educa-
ció, Gabriela Bravo i Raquel Ta-
marit, respectivament, el nou re-
quisit lingüístic entrarà en vigor 
a partir de les oposicions públi-
ques del 2025 i s’aplicarà a tots els 
funcionaris de grup A1 i A2 de 
l’administració de la Generalitat 
valenciana, Administracions lo-
cals, personal no docent de les 
universitats i empleats públics 
dels consorcis de tot el territori 
valencià, incloses aquelles comar-
ques en les quals ara hi ha possibi-
litat de sol·licitar una exempció a 
l’estudi del valencià, exempció 
que ara és «residual» segons va as-
segurar Tamarit: un 8,4% d’alum-
nes demanen l’exempció en les 
proves d’accés a la universitat. 

El nou decret marca que els 
subgrups A1 i A2 (l’escala més alta 
del funcionariat) necessitaran un 
C1. Mentrestant, els del grup B i 
C1 (escala mitjana) necessitaran 
un B2 en valencià i els del grup C2 
un B1, tal com es demana ara. En 
aquests dos casos també s’obte-
nen pel sistema educatiu. 

 
EDUCACIÓ I SANITAT / Això sí, amb-
dues van voler deixar clar que el 
requisit del C1 (un mitjà) no serà 
necessari per als docents ni per al 
personal sanitari, que queda fora 
d’aquest requisit lingüístic per 
tindre la seua regulació pròpia. 
«En el cas de l’àmbit sanitari ja té 
la seua pròpia regulació de l’any 
2017 que contempla el coneixe-

Així, l’alumnat que acabe 
l’ESO obtindrà un certificat de ni-
vell B1, el que acabe el Batxillerat 
aprovant el valencià, un B2, però 
per a aconseguir el C1 a través del 
sistema educatiu s’haurà d’obtin-
dre almenys un 7 de nota en els 
dos cursos de valencià del Batxille-
rat, d’aquí ve que «no faça falta un 
altre examen posterior», segons va 
asseverar la consellera Bravo per a 
optar a llocs d’alt funcionariat. 

 
INTERINITAT / Això sí, els alts fun-
cionaris que ara estiguen en una 
situació d’interinitat i que opten 
a consolidar plaça en un procés a 
partir del 2025 sí que hauran de 
certificar un nivell C1 a través 
d’una altra mena d’homologació 
o de prova, ja que, segons va expli-
car Tamarit, el nivell d’acredita-
ció per la nota de Batxillerat serà 
amb caràcter retroactiu, però a 
partir del curs 2021-2022. 

Bravo no va poder especificar 
a quants funcionaris afectarà 
aquesta nova mesura, encara 
que des de la Conselleria d’Edu-

Serà a partir de l’any 2025, amb un període transitori, i 
l’alumnat de Batxillerat amb un 7 en la matèria tindrà el nivell

L’alt funcionariat de la 
Generalitat necessitarà el 

nivell C1 de valencià

PREPAREN ELS FUTURS DECRETS 

«Un pas històric per a posar fi a la 
discriminació de valencianoparlants»

reaccions

El sindicat UGT i l’organització 
Acció Cultural del País Valencià 
van aplaudir ahir l’acord sobre 
el requisit lingüístic per a l’accés 
a la funció pública. Des d’UGT 
Serveis Públics del País Valencià 
consideren «raonable i propor-
cional» l’exigència del B2 de va-
lencià per a l’accés a la funció 
pública dels llocs de la Generali-
tat amb nivell A1 i A2 en enten-

de la Conselleria de Justícia que 
l’actual sistema educatiu 
homologarà els estudis de 
Batxillerat amb el B2, per la qual 
cosa no seria comprensible que 
s’exigira a futurs aspirants 
major nivell de coneixement del 
qual proporciona l’ensenyament 
reglat en l’actualitat. 

Des d’Acció Cultural del País 
Valencià (ACPV) consideren que 
l’acord és «un pas històric en la fi 
de la discriminació dels 
valencianoparlants». L’entitat 
destaca que «per primera vegada 
des que existeix l’autonomia», les 
persones que vulguen opositar 
com a funcionaris hauran 

dre que amb aquesta capacitació 
lingüística estarien garantits els 
drets de la ciutadania a comuni-
car-se amb l’Administració valen-
ciana en la llengua pròpia. 

Malgrat aquesta valoració, 
UGT considera que l’exigència 
hauria de pujar al C1 (antic 
mitjà) en llocs les funcions dels 
quals requerisquen qualificació. 
El sindicat comparteix la posició 

d’acreditar un nivell de valencià. 
I valora que per part del Consell 
s’haja acceptat una de les seues 
demandes reiterades «a la qual 
alguns sectors s’oposaven»: 
acreditar diferents nivells de 
valencià en funció de cada grup 
de l’administració. Es mostra 
així d’acord amb la decisió que 
els alts funcionaris (A1 i A2) 
hagen d’acreditar un C1 a partir 
de l’any 2025, ja que aquest és el 
nivell al qual s’homologarà 
l’aprovació del coneixement del  
valencià en les proves d’accés a la 
universitat, i per a accedir a 
aquests grups fa falta un títol 
universitari. V. S. / D. A. S. J.

UGT i ACPV 
aplaudeixen 
l’acord, i consideren 
que «valencianitza 
l’administració»

ment del valencià com un mèrit», 
va recordar la consellera Bravo. 

Segons el detall aportat, el ni-
vell de coneixement del valencià 
exigit canviarà a partir del 2025 
però fins llavors es mantindrà 
un període transitori en el qual 

continuarà sent aplicable reque-
rir la possessió d’un B2 també per 
a l’alt funcionariat. 

Mentre es posa en marxa 
aquest requisit d’accés a la funció 
pública, Educació treballarà tam-
bé un decret propi per a fer possi-

ble que la competència del C1 s’ob-
tinga directament a través del sis-
tema educatiu. «Fins que el siste-
ma educatiu no certifique el nivell 
de C1 per a l’accés a l’administra-
ció, la llei tampoc l’exigirà», va ex-
plicar la consellera Bravo. 

Les conselleres Raquel Tamarit (Educació) i Gabriela Bravo (Funció Pública), ahir en una compareixença a Les Corts.

INMA CABALLER / CORTS

La certificació 
«immediata» 
s’aplicarà  de forma 
retroactiva fins al    
curs 2021-2022

cació, Tamarit sí que ha concre-
tat que en aquests moments el 
85% del funcionariat declara tin-
dre coneixements del valencià i 
el 50% tenen ja reconegut un C1. 

 
FI AL XOC / Totes dues conselleres 
van destacar l’«ànim» que hi havia 
d’entesa entre totes dues Adminis-
tracions per a arribar a aquest 
acord. «He d’agrair a la consellera 
Bravo la predisposició per a arri-
bar a acord. En una negociació el 
més important és voler arribar a 
acords i en aquest cas des del mi-
nut zero les dues conselleries vo-
líem arribar», va detallar Tamarit. 

«Complim amb el que una so-
cietat amb dues llengües oficials 
demana, que les administracions 
tinguem la capacitat d’atendre’ls 
com toca», va afegir. Una petició 
que en els últims temps s’havia es-
tés, i que pel moment no afectarà 
als funcionaris depenents de l’Ad-
ministració General de l’Estat. H



La preocupant carta d'uns pares catalanoparlants a l'escola del seu fill:
"El català està en autèntic perill d'extinció" La República

Grup de manifestant mostrant una pancarta on es llegeix 'L'escola en català' davant la Delegació del govern a Barcelona | ACN

Els pares d’un nen han escrit una carta que demostra la preocupant situació per la qual passa la llengua catalana a les escoles. Lluny de la mentida que
l’espanyolisme intenta imposar, segons la qual el català margina la llengua castellana, aquests pares anònims denuncien no només l’escàs coneixement
del català que té el seu fill, sinó també el nul ús social que fa de la llengua a l’aula, uns fets que consideren “inadmissibles” en una escola pública
catalana.

Segons relaten els pares a l’escrit, el nen “no parla català a l’escola” en cap moment de la jornada, és a dir, ni a l’esbarjo, ni al menjador, ni en
relacionar-se amb els companys. Un altre fet preocupant derivat d’aquesta dinàmica és que el nen només juga en castellà, una cosa que s’ha traslladat
també a casa seva i a la relació amb els seus pares i els amics fora de l’escola. Finalment, exposen també que el nivell de català del seu fill és molt més
baix que el que tenia el seu germà gran 7 anys enrere, el 2015, i que diu paraules castellanes o utilitza expressions castellanoparlants. “No només no
aprèn el català correctament, sinó que no el fa servir a l’escola, i aquest fet ens sembla inadmissible en una escola pública a Catalunya”.

A la carta, els pares lamenten que el fet que la majoria de les famílies de la classe siguin castellanoparlants converteix els catalanoparlants en una
minoria, dificultant l’ús i l’aprenentatge de la llengua materna dins l’aula, un fet que repercuteix negativament en tots els alumnes. També expliquen que, tot
i educar el seu fill en l’hàbit de mantenir el català per tal que no desaparegui, el seu missatge “no cala prou”, i el nen acaba parlant en castellà: “Passa
moltes hores a l’escola i el català acaba sent un reducte que només parla amb la família a casa”.

“Si aquest fet continua així, l’ús del català a l’aula serà nul i quedarà restringit a les comunicacions Mestra-Alumnes i Escola-Famílies” sentencien a la
carta. Admeten que també es responsabilitat seva fomentar el català, però demanen que el foment de l’ús de la llengua sigui tant a l’escola com a l’esbarjo,
donades les hores que els nens passen allà. “Ens sembla increïble fer aquesta petició, però no la faríem si no creguéssim que és absolutament
necessari” escriuen, en haver constatat la situació de perill d’extinció que travessa el català.



Es constitueix el Consell d'Infants de
Mataró amb 21 escoles i 42 alumnes
El Consell d’Infants de Mataró s’ha constituït avui, 28 de novembre, en la seva vuitena edició al
Saló de Sessions de l’Ajuntament. Hi han participat 42 alumnes de 21 escoles que han estat
rebuts pel regidor d’Educació, Miquel Àngel Vadell qui els ha donat les gràcies per participar i
els ha animat a treballar en grup durant tot el curs en aquest projecte.

L’acte se celebra al voltant del Dia Internacional dels Drets dels Infants, el 20 de novembre, data
en la qual es va aprovar la Convenció sobre els Drets dels Infants i que enguany arriba als 32
anys.

Les escoles participants són: Escola Meritxell; Àngela Bransuela; Angeleta Ferrer; Anxaneta;
Balmes; Camí del Cros; Camí de Mig; Cirera; Cor de Maria; El Turó; GEM; Germanes Bertomeu;
Joan Coromines; Josep Montserrat; Mare de Déu de Lourdes; Maria Mercè Marçal; Maristes
Valldemia; Marta Mata; Montserrat Solà; Rocafonda i Vista Alegre.

L’alcalde, David Bote, ha donat la benvinguda  a tot l’alumnat i professorat de les escoles que
han participat i que treballaran el tema de la pobresa (el malbaratament de menjar, les famílies
que passen gana, fam 0, la pujada dels preus en la vida general, el repartiment de riqueses i les
guerres, les ocupacions i les famílies vulnerables, els habitatges socials o espais d’acollida. La
tria de la temàtica s’ha fet per votació entre els temes propostes pel mateix alumnat i l’opció
guanyadora ha comptat amb 9 vots favorables.

Les propostes votades són de 7 àrees temàtiques:

-Discriminacions: 3 vots

-Pobresa: 9 vots

-Ciutat Sostenible: 1 vot

-Millora d’equipaments (parcs, esports, places, platja, patis escoles…): 5 vots

-Seguretat: 2 vots

-Pantalles, xarxes socials i addicions: 1 vot

-Neteja de la ciutat: 0 vots.

A partir de la seva constitució, el Consell d’Infants de Mataró es reuneix vàries vegades durant el
curs per conèixer aspectes relacionats amb el tema a tractar i per poder debatre i proposar
accions concretes per millorar la ciutat. Les propostes es recullen i es traslladen a l’Ajuntament
en l’acte de cloenda que se celebra al mes de juny en un acte públic.



El Consell d’Infants de Mataró del curs
2022-2023 es constitueix amb la participació
de 21 escoles i 42 alumnes - Ajuntament de
Mataró
El Consell d’Infants de Mataró s’ha constituït avui, 28 de novembre, en la seva vuitena edició al
Saló de Sessions de l’Ajuntament. Hi han participat 42 alumnes de 21 escoles que han estat
rebuts pel regidor d’Educació, Miquel Àngel Vadell qui els ha donat les gràcies per participar i
els ha animat a treballar en grup durant tot el curs en aquest projecte.

L’acte se celebra al voltant del Dia Internacional dels Drets dels Infants, el 20 de novembre, data
en la què es va aprovar la Convenció sobre els Drets dels Infants i que enguany arriba als 32
anys.

Les escoles participants són: Escola Meritxell; Àngela Bransuela; Angeleta Ferrer; Anxaneta;
Balmes; Camí del Cros; Camí de Mig; Cirera; Cor de Maria; El Turó; GEM; Germanes Bertomeu;
Joan Coromines; Josep Montserrat; Mare de Déu de Lourdes; Maria Mercè Marçal; Maristes
Valldemia; Marta Mata; Montserrat Solà; Rocafonda i Vista Alegre.

L’alumnat i el professorat de les escoles treballaran durant el curs el tema de la pobresa (el
malbaratament de menjar, les famílies que passen gana, fam 0, la pujada dels preus en la vida
general, el repartiment de riqueses i les guerres, les ocupacions i les famílies vulnerables, els
habitatges socials o espais d’acollida. La tria de la temàtica s’ha fer per votació entre els temes
propostes pel mateix alumnat i l’opció guanyadora ha comptat amb 9 vots favorables.

Les propostes votades són de 7 àrees temàtiques:

-Discriminacions: 3 vots

-Pobresa: 9 vots

-Ciutat Sostenible: 1 vot

-Millora d’equipaments (parcs, esports, places, platja, patis escoles...): 5 vots

-Seguretat: 2 vots

-Pantalles, xarxes socials i addicions: 1 vot

-Neteja de la ciutat: 0 vots.

A partir de la seva constitució, el Consell d’Infants de Mataró es reuneix vàries vegades durant el
curs per conèixer aspectes relacionats amb el tema a tractar i per poder debatre i proposar
accions concretes per millorar la ciutat. Les propostes es recullen i es traslladen a l’Ajuntament
en l’acte de cloenda que se celebra al mes de juny en un acte públic.



Les estudiants arbucienques Anna Ferrer i
Queralt Zamora, Premis de Recerca Jove
2021 | NacióBaixMontseny
Les arbucienques

Anna Ferrer

i

Queralt Zamora

han estat reconegudes amb el guardó

Premis de Recerca Jove (PRJ) 2021

, en un acte que va comptar amb la presència del conseller de Recerca i Universitats, Joaquim
Nadal, i el conseller d'Educació, Josep González-Cambray.  

Anna Ferrer va rebre el premi Luciana Calvo pel treball de recerca

L'ús del llenguatge inclusiu en els partits polítics a Catalunya

. Un guardó que reconeix als dos millors treballs de recerca que aportin reflexió, anàlisi i
propostes sobre temes relacionats a algun dels tres àmbits temàtics de la Revista de Llengua i
Dret, publicada per l'EAPC atorgat conjuntament amb l'EAPC. I, Queralt Zamora va ser
guardonada amb els PRJ d'investigació científica amb el treball de recerca

Disseny i construcció d’un prototip de vehicle automòbil

. A més a més, l'

IES Montsoriu

, centre del qual procedeixen les dues arbucienques, també va ser premiat.  

En l'edició d’enguany, es van distingir un total de 86 estudiants de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i
cicles formatius de grau mitjà o superior per la realització de 77 treballs d’investigació científica.
Els PRJ, creats el 1981, tenen com a

objectiu distingir els millors treballs de recerca fets

, de forma individual o en grup, durant més d'un any per estudiants de tot Catalunya que fan
recerca d'excel·lència, demostrant un esperit científic.

Alhora també reconeixen l’esforç en el foment de la recerca del centres on estudien. Els
guardons són atorgats pel

Govern



, a través del Departament de Recerca i Universitats i l’'gència de Gestió d’Ajuts Universitaris i
de Recerca (AGAUR), i estan dotats amb 850 euros, en el cas dels alumnes, i amb 2.500 euros,
destinats a l'adquisició de llibres i publicacions per a la biblioteca o equipament cientificodocent,
pel que fa als centres guardonats.
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Acció conjunta ahir de la
Coordinadora d’AMPA i
AFA de Catalunya per la
gestió dels menjadors es-
colars. Consistia a entrar,
sigui de forma presencial o
de manera telemàtica, al
registre dels serveis terri-
torials d’Educació un do-
cument conjunt en què
manifesten una vegada
més la voluntat de partici-
par activament en la ges-
tió del servei de menjador
escolar. En el text dema-
nen “claredat” al Departa-
ment d’Educació sobre la
seva posició respecte als
conflictes continuats en-
tre AMPA i AFA i alguns
consells comarcals pel que
fa als convenis del model
de gestió dels menjadors
escolars. En els punts que
s’inclouen en el document
registrat es destaca la de-
manda d’una reunió amb
la direcció territorial
d’Educació per saber la se-
va posició.

El portaveu de la coordi-
nadora del Gironès d’AM-
PA i AFA, Xavier Villar-
real, va explicar que ins-

ten el departament que,
“com a titulars de la com-
petència dels menjadors
escolars, es posicionin i es-
cullin el model que volen;
és a dir, amb la participa-
ció directa o indirecta de
les AMPA o bé el model de
licitació de gran paquet
dels consells comarcals
que posen al davant crite-

ris més empresarials i no
criteris de proximitat i
qualitat del servei que és el
que sempre defensem”, va
assenyalar. Villarreal va
manifestar que pretenen
“recuperar el feedback, la
interlocució”. En el docu-
ment registrat ahir als ser-
veis territorials, s’asse-
nyala que el col·lectiu

d’AMPA i AFA està rebent
pressions d’alguns con-
sells comarcals per no con-
tinuar amb els actuals mo-
dels de gestió a les escoles
públiques del territori.
També es recorda que
mentre no se sàpiga la po-
sició del departament i les
mesures en matèria de
menjadors escolars, el
col·lectiu “no signarà cap
proposta dels consells co-
marcals que ho demanin”.

Villarreal va explicar
que els consells comarcals
“han intensificat les seves
pressions forçant AMPA i
AFA a signar documents
en qüestió de dies”. Les
AMPA i AFA defensen que
el millor model de gestió
del menjador escolar és el
que compta amb la seva
participació de forma acti-
va. “No hi ha ningú que
vetlli millor per la maina-
da que els propis pares i
mares”, rebla Villarreal.
No és la primera acció
d’aquest tipus que duen a
terme. El març del 2020
van entrar al registre dels
consells comarcals un es-
crit en què demanaven la
gestió del menjador esco-
lar. ■

Pressió de les AMPA per la
gestió del menjador escolar
a Demanen a Educació “claredat” i que “no es posi de perfil” sobre el conflicte que mantenen amb
els consells comarcals a Acció conjunta d’entrar un document al registre dels serveis territorials

G. Busquets Ros
GIRONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

El menjador de l’escola Pompeu Fabra de Lloret de Mar. L’AMPA en du el servei ■ QUIM PUIG

“Demanen al
departament que,
com a titulars de la
competència,
es posicionin”
Xavier Villarreal
PORTAVEU DE LA COORDINADORA
D’AMPA I AFA DEL GIRONÈS

Martí Masferrer deixarà de ser
aquest mes de desembre el
director gerent de la Fundació
Salut Empordà (FSE) per jubi-
lació i passarà el relleu a Sergi
Iglesia, el fins ara director ge-
rent adjunt de l’etitat. Martí
Masferrer, que va accedir al
càrrec el 2014, va comunicar
el mes d’abril passat al patro-
nat de la FSE, el màxim òrgan
de govern de la institució, la
voluntat de jubilar-se a finals
d’any, per la qual cosa Sergi
Iglesia va ser nomenat adjunt
a gerència. Des de llavors,
ambdós han treballat plegats
per garantir una transició or-
denada del càrrec. Sergi Igle-
sia es va incorporar a la Fun-
dació l’octubre del 2020.
■ REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra van
detenir divendres tres joves de
21, 26 i 29 anys i una menor
d’edat per traficar amb mari-
huana des d’un pis ocupat a la
població de Salt. La investiga-
ció va començar a mitjans
d’octubre, quan els agents van
saber que en aquest habitatge
s’hi venia habitualment mari-
huana. Les indagacions van
permetre constatar que, a
part de vendre dosis des
d’aquest pis, els traficants
també recorrien els carrers
per captar compradors men-
tre vigilaven per evitar que la
policia els descobrís. Durant
l’entrada i escorcoll a la casa,
els agents van intervenir 553
dosis de marihuana a punt per
a la venda. ■ ACN

‘Kennedyana’, de
Vicenç Pagès, es
presenta a Girona

Relleu a la
Fundació Salut
Empordà

SUCCESSOS

LLETRES

SALUT

Detinguts per
traficar amb
marihuana a Salt

Kennedyana (Folch&Folch), el
llibre pòstum de l’escriptor
Vicenç Pagès Jordà, es pre-
sentarà avui a Girona en un
acte que tindrà lloc a l’auditori
de La Mercè (18.30 h). Pre-
sentaran l’acte Guillem Terri-
bas, de la Llibreria 22; Glòria
Granell, directora de l’Aula
d’Escriptura; Quim Ayats, vi-
cealcalde de l’Ajuntament de
Girona, i l’editor, Ernest Folch.
També hi intervindran Mercè
Cuartiella, Eva Vàzquez, Este-
ve Miralles, Antoni Puigverd,
Josep Maria Fonalleras, As-
sum Guardiola, Víctor Garcia-
Tur, Margarida Casacuberta,
Rosa Font, Jordi Amat, Mar
Bosch, Jordi Dausà i Josep
Pujol. ■ X.C.

Prop de dues-centes per-
sones han participat
aquest cap de setmana en
l’estrena d’un itinerari de
memòria fins al búnquer
de Can Palau d’Agullana,
una construcció militar ai-
xecada el 1939 per a la de-
fensa de la frontera orien-
tal dels Pirineus que ha es-
tat rehabilitada i recupe-

rada amb el suport de la
Generalitat. La ruta del
búnquer de Can Palau, nú-
mero 17 de la xarxa de
senders Itinerannia, cul-
mina en aquest observato-
ri, declarat Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL),
que permet abraçar vi-
sualment un espai que va
des del castell de Bella-
guarda, ja en territori
francès, fins a uns quilò-
metres més enllà del que
era l’antic nucli urbà de la
població veïna. No és es-
trany que estigués desti-
nat a ser el pilar més im-
portant en la defensa de la
frontera enfront de qual-

sevol atac hipotètic que
vingués del nord.

El búnquer té dos acces-
sos, un a través d’un llarg
túnel de seixanta-sis me-
tres de longitud i l’altre, de
vint-i-tres metres. El nucli
central conté la sala d’ob-
servació, amb tres espie-
res i un espai destinat a sa-

la de comandament i ma-
gatzem. La visita inaugu-
ral de dissabte, concebuda
com una experiència im-
mersiva de llum i so, va es-
tar acompanyada de músi-
ca de violoncel amb Fran-
ces Barlett, aprofitant
l’extraordinària sonoritat
del lloc, i de la presentació

del llibre El búnquer
d’Agullana i la presència
militar al poble des del
1939 al 1955, pel seu au-
tor, Josep M. Almuni Ta-
pias. També es va celebrar
una taula rodona i es va in-
augurar una exposició so-
bre el tema a la sala de
plens d’Agullana. ■

Estrenen una
ruta al búnquer
d’Agullana

Redacció
AGULLANA

a L’obra militar de
Can Palau, construïda
fa més de 80 anys, ha
estat rehabilitada

La visita al búnquer es va presentar com una experiència immersiva ■ CEDIDA
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Local Comarques

n En el marc del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat 
que se celebrarà el 3 de desembre, 
la Fundació Eurofirms ha impul-
sat la campanya ‘Hola, soc aquí’ 
per a sensibilitzar sobre la disca-
pacitat a l’entorn laboral, on ja s’hi 
han adherit empreses com Ama-

zon o Santa Lucía. 
I és que a l’Estat espanyol, de-

fensen, 4,3 milions de persones 
pateixen una discapacitat. El rep-
te de la campanya, assenyalen a 
través d’un comunicat, és «consci-
enciar als seus equips, i a la socie-
tat en general, sobre la necessitat 
d’incloure i reconèixer totes les ca-

pacitats i talent d’un grup de po-
blació que suposa el 6,2% de la for-
ça de treball a Espanya». 

Un dels eixos de la campanya 
serà la taula rodona «Diàlegs per la 
inclusió», que se celebrarà demà a 
la seu de Cassà de la Selva, a partir 
d’on quatre ambaixadors de l’enti-
tat amb diferents discapacitats 

compartiran la seva història d’èxit 
i aportaran «pautes» perquè les 
persones amb discapacitat se sen-
tin incloses en els respectius en-
torns. Comptarà amb la participa-
ció de la consultora de Fundació 
Eurofirms Sonia Guirado; la ins-
tructora de snowboard Astrid Fina; 
el president de l’associació Multi-
capacitats Isaac Padrós i la ballari-
na esportiva Rosanna Camprubí. 

 Finalment, l’entitat ha activat 
dues accions de carrer per a reivin-
dicar la força de la diversitat. Di-
vendres 2 de desembre a Barcelo-

na i dissabte 3 de desembre a Ma-
drid, persones amb discapacitat i 
personalitats públiques pintaran 
de manera col·lectiva dos murals 
de 20 metres a les estacions de me-
tro d’Arc de Triomf (Barcelona) i de 
Sol (Madrid). Les persones amb 
discapacitat il·lustraran les profes-
sions a les quals es dediquen, les 
tasques que realitzen i que sovint 
queden invisibilitzades, així com 
les oportunitats a les que els agra-
daria accedir. Els murals reivindi-
catius quedaran exposats de ma-
nera permanent.

La Fundació Eurofirms vol sensibilitzar 
sobre la discapacitat a l’entorn laboral
DdG. GIRONA

n L’Ajuntament de Banyoles va 
aprovar ahir en sessió ordinària 
del ple municipal el pressupost 
del consistori per a l’exercici 2023. 

La partida, que supera els 25 
milions d’euros, preveu més de 
2,3 milions d’euros d’inversions, 
entre les quals està prevista la fi-
nalització de la reforma del Mu-
seu Arqueològic i la primera fase 
de museïtzació del nou museu. 
Pel que fa al pressupost consoli-
dat (incloent el Consorci de l’Es-
tany), el pressupost ha augmen-
tat un 9,1% respecte el 2022 i gai-
rebé frega els 26 milions d’euros. 

L’endeutament a llarg termini 
és de 1,5 milions d’euros, que cor-
respon al deute amortitzat aquest 
any 2022. La ràtio d’endeutament 
(la diferència entre el deute viu i 
els ingressos corrents) per a finals 
de l’exercici 2023 es preveu del 
39,01%, per sota del límit que es 
fixa en el 75% en el sector públic. 

L’Alcalde de Banyoles, Miquel 
Noguer, va destacar que «malgrat 
ens hauria agradat tenir més mar-
ge, aquest ajuntament ha entès 
que no havíem de gravar més la 
ciutadania i, per tant, s’han con-

gelat els tributs, però sense per-
dre la gestió del dia a dia de l’ajun-
tament, amb els nous serveis so-
cials municipals com a principal 
novetat, ni tampoc les inversions 
de futur que necessita la ciutat». 
A més, Noguer va recordar que el 
consistori «manté el compromís 
amb les diferents entitats de la 
ciutat i no s’ha reduït l’aportació 
econòmica municipal a cap de les 
entitats». 

De la biblioteca a l’enllumenat 

A banda de la finalització de les 
obres de reforma del Museu Ar-
queològic i la primera fase de la 
museïtzació del nou museu, que 
seran les principals inversions 
(730.000 euros), l’Ajuntament de 
Banyoles també ha reservat una 
partida a la redacció del projecte 
de la nova biblioteca (300.000 eu-
ros), el darrer pagament per a 
l’adquisició de l’immoble de Mo-
bles Tarradas (225.000 euros), per 
a millores a la via pública (202.150 
euros), per estalvi energètic i mi-
llora de l’enllumenat públic 
(88.400 euros) o per a millores als 
carrils-bici (60.000 euros).

Banyoles aprova el 
pressupost per al 
2023, que supera els 
25 milions d’euros

DdG. BANYOLES

u La finalització de les obres 
de reforma i la museïtzació 
del Museu Arqueològic seran 
les principals inversions

L’alcalde subratlla que 
«manté el compromís 
amb les entitats i no 
s’ha reduït l’aportació 
econòmica municipal»

n La Coordinadora d’AMPAs i AFAs 
de Catalunya va reclamar ahir, amb 
l’entrada en registre d’un document 
conjunt als diversos Serveis Territo-
rials del Departament d’Educació, 
«participar activament en la gestió 
del servei de menjador escolar».  

«El Departament d’Educació té 
la competència en matèria de men-
jadors escolars, li cedeix la gestió als 
Consells Comarcals i aquests, a tra-
vés d’un conveni i si tenen voluntat 
política, fan una cessió de la gestió 
a algunes AMPAs i AFAs», explica el 
gironí i membre de la Coordinado-
ra d'AMPAs i AFAs de Catalunya, Xa-
vier Villarreal. En aquest sentit, as-
segura que «no demanem la com-
petència perquè entenem que és 
del Departament d’Educació, però 
sí que reclamem que la gestió dels 
menjadors escolars passi, directa o 
indirectament, per les nostres 
mans», detalla.  

I és que «està demostrat» que la 
gestió des de les AMPAs i AFAs «és 
el model més eficaç perquè garan-
teix més qualitat i proximitat, a ban-
da de cuina in situ a les escoles que 
disposen d’aquest equipament», 
assegura, i defensa que «qui millor 
vigila el benestar dels nostres fills 
som els mateixos pares». Els Con-
sells Comarcals, apunta, «aposten 
per la licitació en paquets i serveis 
de càtering, fent pivotar el servei en 
base al negoci i no a la qualitat», la-
menta. A més, a través d’un comu-
nicat, el col·lectiu denuncia que «es-
tem rebent pressions d’alguns Con-
sells Comarcals per a no continuar 
amb els actuals models de gestió a 
les escoles públiques del territori». 
En aquest sentit, Villarreal sosté que 

«hi ha un marc legal que ens possi-
bilita poder-los gestionar però els 
Consells Comarcals, per raons po-
lítiques, segueixen posant-nos tra-
ves i com que el Departament 

d’Educació no es defineix clara-
ment al respecte, els Consells Co-
marcals continuen fent pressió».  

Però «en vista que no podem so-
lucionar els conflictes continuats  
entre les AMPAs i AFAs i alguns Con-
sells Comarcals pel que fa als con-
venis pel model de gestió dels men-
jadors escolars», assegura Villarre-
al, reclamen una reunió amb les Di-
reccions Territorials d’Educació i 
que la conselleria «es posicioni».  

Al llarg del comunicat recorden 
que «en reunions mantingudes tant 
a nivell territorial com amb la Direc-
ció General d’Atenció a la Família i 
Comunitat Educativa sempre se’ns 
ha fet arribar el suport del Departa-
ment per un model de gestió de 
menjadors escolars amb la partici-
pació activa de les famílies» i afegei-
xen que «per això creiem necessà-
ria aquesta reunió, per a refermar 
aquesta idea o saber si el posiciona-
ment del Departament ha canviat».

Les famílies reclamen la gestió 
dels menjadors escolars 

MERITXELL COMAS. GIRONA

El menjador escolar d’un centre educatiu de Girona, en una imatge d’arxiu. MARC MARTÍ

u Denuncien que els Consells Comarcals aposten per la «licitació en 
paquets» i fan «pivotar el servei en base al negoci i no a la qualitat»

El Museu Arqueològic de Banyoles.

DDG
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Després, un cop es comença a exercir, el Departament d’Educació ha de trobar la fórmula perquè el mestre inexpert tingui la tutoria i el suport, d’un mestre
mentor, competent, que li transmeti els valors, actituds i coneixements i instruments necessaris per exercir la professió de forma brillant. A partir del moment
que el mestre s’incorpora a l’escola inicia un període d’acomodació que es perllonga entre tres i cinc anys. Es tracta d’una etapa d’aprenentatge i
socialització en la qual el nou professional s’integra com a membre actiu del sistema. En aquesta fase és clau tenir un bon referent per aprendre a fer i a ser.

Tradicionalment, al voltant de la professió docent es generen algunes preguntes de resposta incerta: Es necessari tenir vocació per ser un mestre
competent? Es pot detectar si una persona en té? Es pot ser un bon docent sense? És un aspecte mesurable?

Sobre l’origen de la vocació (inclinació natural a exercir la professió que t’agrada) existeixen diverses teories que s’engloben bàsicament en dues
tendències: la psicogenètica i la sociogenètica. Per a la primera, és la personalitat la que la configura la vocació, i donat que aquesta acompanya l’ésser
humà des del naixement, és innata. La segona tendència defensa que es configura a partir de factors externs, de tal manera que és, sobretot, la influència
del medi sociofamiliar la responsable de donar-li forma, i diferencia vocació per contagi, per sublimació, induïda i per interès. En aquesta la figura del mestre
acompanyant és fonamental.

A l’escola es necessiten mestres que destaquin per tenir una bona base cultural, dominin unes capacitats específiques relacionades amb la professió i
desenvolupin un exercici laboral impecable. Si té vocació, millor que millor, però sobretot ha de ser competent, fer bé la seva feina i resoldre els problemes
que se li plantegen.

Si el mestre té vocació, millor que millor, però sobretot ha de ser competent, fer bé la seva feina i resoldre els problemes que se li plantegen

Què és necessari per ser mestre? Cada un de nosaltres seleccionaria unes característiques, però probablement tots coincidirem que ha de ser una persona
amb una base cultural sòlida, dominar les estratègies comunicatives, estar compromès amb els valors socials, utilitzar les noves tecnologies, i tenir facilitat
per relacionar-se satisfactòriament amb els alumnes, companys de feina i famílies, i per suposat, el convenciment que mentre exerceixi, mai no ha de deixar
d’aprendre, ja que necessitarà formar-se contínuament per aconseguir canvis reals en la pràctica.

Alguna d’aquestes competències s’han d’aprendre a les facultats d’Educació i en el posterior exercici professional, però la base cultural s’ha de tenir
integrada abans de l’accés als estudis universitaris. A la facultat no es pot dedicar temps a desenvolupar competències culturals com la comprensió i
expressió escrita, la capacitat de síntesi i raonament crític, l’aplicació de la lògica en la resolució de problemes, etc.

Tothom sap que els països que gaudeixen d’un sistema educatiu de prestigi comparteixen una prioritat: els mestres són professionals altament competents,
amb una formació excel·lent i amb un elevat reconeixement i prestigi social. A Finlàndia, per exemple, per accedir a la facultat d’Educació, els estudiants
han de passar una sèrie de filtres. El primer és a nivell nacional i només es poden presentar els que tenen una nota mitjana altíssima en l’expedient de
batxillerat i la revàlida estatal (similar a les PAU). Un cop han passat aquest primer sedàs, accedeixen a la segona fase, on hi ha una plaça per cada cinc
candidats; per tant, només entren un 20% dels que s’hi presenten. Tothom té assumit que per estudiar el grau de mestre cal tenir un expedient brillant, més
enllà d’altres capacitats.

A Catalunya, des de 2017, per estudiar el grau de mestre cal superar la Prova d’Aptitud Personal (PAP), que és complementària a les PAU. La taxa d’aptes
oscil·la entre el 60% i el 65% en condicions normals. Fa uns mesos, la Ministra d’Educació, Pilar Alegria, va anunciar que aquest filtre era una experiència
d’èxit i que treballarà per implantar-la a tot l’Estat, copiant el model català, tal i com va fer el Govern Balear fa dos anys.

La PAP garanteix que els estudiants inicien els estudis universitaris amb un nivell satisfactori en la capacitat comunicativa, el raonament crític i també en la
capacitat lògico-matemàtica, que són els tres eixos dels exàmens. Parteix de la idea que l’aspirant ha de tenir desenvolupades unes habilitats del tot
indispensables per ser mestre: maduresa intel·lectual, bona comprensió i expressió escrita, capacitat de síntesi i raonament crític, facilitat per aplicar la
lògica en la resolució de problemes, aplicació del coneixement científic, capacitat per predir resultats i interpretar la realitat… En definitiva, una base cultural
sòlida.

És obvi que també cal tenir altres capacitats més específiques relacionades directament amb la professió: coneixements de psicologia evolutiva i escolar,
de pedagogia, de didàctica, de neurociència, etc. que es desenvolupen en els Plans d’estudi a les facultats d’Educació, i sobretot, durant les diferents
estades de pràctiques al llarg del grau que és quan l’estudiant conviu amb un mestre en actiu en una aula.

La PAP és millorable, com quasi tot a la vida. Hi ha un grup de treball d’experts que actualment treballa en aquesta línia i està analitzant el que es fa en
altres països i el que podria ajudar a fer una prova més completa. Estaria molt bé poder avaluar dimensions importants en un futur professional de
l’educació: capacitat de lideratge i de gestió de grups, maduresa, habilitats socials, empatia… Però això no és gens fàcil.

La complexitat està, per un costat, en mantenir el rigor i equitat existents en els criteris de correcció i, per un altre, en l’elevat nombre d’estudiants que es
presenten i la rapidesa amb que el sistema universitari necessita els resultats. Els darrers quatre anys han estat més de 4.500 joves els qui han accedit als
exàmens, i quasi s’ha duplicat el nombre d’aspirants que es presenten a les proves.

Som l'única entitat sense ànim de lucre del país que fem periodisme. Nosaltres no posarem murs de pagament, però necessitem ser 1000 subscriptors
per seguir creixent.

Clica aquí i ajuda'ns!
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https://lectoresilectors.diarieducacio.cat/
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Deixant clar que no es
tracta ni d’un pla d’inver-
sions ni d’una sèrie d’ac-
tuacions de “paracetamol
social”, el gerent de l’Àrea
Metropolitana de Barcelo-
na (AMB), Ramon Torra,
va explicar el programa de
subvencions que la junta
de govern aprovarà avui
per ajudar catorze ajunta-
ments a impulsar iniciati-
ves per combatre la pobre-
sa per un valor global de
9,8 milions fins al 2024.
L’experiència s’aborda
com un pla pilot, amb vo-
luntat d’ajudar i atendre
col·lectius més vulnera-
bles en aquells indrets on
estan perfectament de-
tectades situacions de
desequilibris socials i eco-
nòmics, donant suport a
“projectes persistents en
el temps” i a actuacions en
clau de “detall”, hi va afe-
gir Torra.

En total, se subvencio-
naran vint projectes en el
marc d’aquest programa,
tots els que els consistoris
van presentar a la convo-
catòria, i la xifra en cap cas
supera el 80% del pressu-
post de cadascun dels pro-
jectes, que sumats sobre-
passen els 14 milions. Els
ajuntaments beneficiats
–Barcelona en queda al
marge– són els de Badalo-
na (amb el projecte per als
barris de la Salut, la Pau,
Sistrells, Lloreda, Sant
Roc, Artigas, Congrés, Re-
mei, Pomar i Guixeres),
Barberà del Vallès (barri
antic), Cornellà de Llobre-
gat (Sant Ildefons), el Prat
de Llobregat (Sant Cosme
i la Granja), Gavà (Ca
n’Espinós, el Centre, Can
Tries, Can Tintorer, les
Colomeres, Ausiàs March,
la Rambla-Barceloneta i la
Rambla-Centre), l’Hospi-
talet de Llobregat (les Pla-
nes), Montcada i Reixac
(la Ribera), Ripollet (Can
Mas), Sant Adrià de Besòs
(la Mina, Sant Joan Bap-
tista i Sant Adrià Nord),
Sant Boi de Llobregat
(Camps Blancs), Sant Fe-
liu de Llobregat (la Salut i

Can Calders), Sant Joan
Despí (les Planes), Sant
Vicenç dels Horts (Sant
Josep, la Guàrdia i Can
Ros) i Santa Coloma de
Gramenet (Fondo, Raval,
Santa Rosa i Safaretjos).
De mitjana, se subven-
ciona fins a un 70% dels
projectes i qui rebrà més

diners serà l’Hospitalet,
amb un milió, igual que
Sant Vicenç, però en canvi
representa el percentatge
més baix del conjunt de
diners que costarà el seu
projecte, un 42% dels 2,3
milions del total.

La majoria dels projec-
tes que s’hi han presentat

són nous, però n’hi ha al-
guns que donen continu-
ïtat a iniciatives que els
municipis ja havien enge-
gat o que complementen
en l’aspecte social altres
plans d’inversions de
l’AMB. Els projectes inci-
deixen en qüestions com
ara l’absentisme escolar,
la lluita contra la bretxa
digital, la cohesió social, la
rehabilitació d’espais, la
convivència i la seguretat,
programes contra la vio-
lència de gènere, la millo-
ra de la relació entre les
necessitats formatives i
l’oferta d’ocupació i la
creació de xarxes comuni-
tàries i integradores, en-
tre altres iniciatives. ■

Injecció de 10 milions contra
la pobresa en 38 barris de
l’àrea metropolitana

Jordi Alemany
BARCELONA

a L’AMB aprova un paquet de subvencions fins al 2024 per impulsar projectes adreçats
a col·lectius vulnerables de catorze ciutats a És un pla pilot amb voluntat d’estendre’s
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La xifra
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La frase

“És un pla pilot amb
voluntat que es pugui
obrir a altres realitats.
L’avaluació dirà si cal
canviar estratègies”
Ramon Torra
GERENT DE L’AMB

70
per cent de mitjana finança
l’AMB i el percentatge més
baix (42%) és per a l’Hospita-
let, que rep fins a un milió.

Gairebé tan important com
el suport econòmic que re-
bran els ajuntaments serà el
sistema de seguiment per
garantir l’eficàcia dels projec-
tes i, sobretot, que permeti
“identificar els que han reei-
xit” per poder-los estendre a
altres municipis. Aquesta
avaluació es farà anualment
amb l’Institut d’Estudis Re-

Els blocs de la Florida de l’Hospitalet, barri on ja es fa un pla de regeneració urbana ■ O. D.

gionals i Metropolitans de
Barcelona, del qual precisa-
ment s’ha aprofitat l’estudi
sobre l’índex de vulnerabilitat
urbana del 2017 per fer la va-
loració dels programes pre-
sentats, en funció d’una sèrie
d’indicadors. De fet, aquest
treball ja deixava clar que la
vulnerabilitat es manifesta de
manera intensa als eixos del

Besòs i del Llobregat, ja que
es veuen afectats per proces-
sos d’exclusió social i resi-
dencial que repercuteixen en
la integració i la mobilitat dels
que hi viuen. Aquesta vulne-
rabilitat estructural encara
s’accentua més si s’hi afegei-
xen qüestions relacionades
amb la salut i les crisis ener-
gètica, econòmica i social.
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Avaluació contínua per corregir i exportar iniciatives

l començament del curs escolar no va ser una bassa
d’oli. Després de dos anys immersos en una situació
pandèmica inimaginable, que ha transformat les es-

coles i els instituts en espais educatius segurs gràcies a
l’esforç d’adaptació que ha fet tothom, el Departament 
d’Educació va imposar un nou model d’inici de curs en què
allò menys important era la modificació del calendari –que
és el que s’ha venut sense cap mena de complex– i que, en
canvi, afectava profundament un element fonamental, que
és la preparació del curs. Sovint la societat –i molts dels
responsables de l’administració educativa actual– desco-
neixen  amb profunditat quina és la tasca dels equips di-
rectius i dels claustres durant el juliol i els primers 10 dies
de setembre i es perpetua la imatge de les  llargues vacan-
ces del professorat, que, és clar, comporten també llargues
vacances per als nois i  noies. De fet, és un problema social
real: les famílies tenen veritables dificultats per fer compa-
tible la seva necessària activitat laboral amb la guarda i
custòdia dels infants i dels adolescents. Però pretendre en-
colomar aquest tema a l’escola sense cap mena de plante-
jament de fons, a banda de ser populisme pur, aquest any
ha estat deixar escapar una oportunitat perduda.  Per què
parlo d’oportunitat perduda? D’entrada cal pensar que la
Generalitat tenia recursos per poder millorar la conciliació
familiar i fer un pas endavant per a la seva millora i això no
havia passat mai. Celebrem-ho! S’ha començat per infantil
i primària. Perfecte. Endavant. S’ha plantejat que es podia
complementar l’horari escolar amb un horari extraescolar
que permetés la guarda i custòdia dels infants des del dia
5 de setembre en un horari semblant o igual al de la resta
del curs escolar i que, per fer-ho, calia que intervinguessin
altres figures professionals per tal que les mestres i els
mestres poguessin disposar d’unes hores, a la tarda, per
fer tasques que, fins ara, havien fet de l’1 al 10 de setembre.
Suposem que la idea és bona (n’hauríem de parlar, abans
amb les direccions...). Però s’ha volgut fer entrar el clau
per la cabota imposant un  servei de monitoratge, fos com
fos, absolutament apartat del projecte del centre i sense
cap mena de cura per la qualitat educativa de l’oferta. O si-
gui: allò important era “guardar”. El  resultat ha estat el que
ha estat: manca de monitoratge, equips directius i mestres
fent guàrdies a les tardes, cap projecte, cap formació prè-
via exigida a les monitores i als monitors, estrès i servei
precari.  Fa temps que es parla de l’educació 365, de l’edu-
cació més enllà de l’escola, del paper educatiu de “la tribu”,
dels plans d’entorn perquè l’educació no s’acabi a l’esco-
la... i un any que hi ha recursos, els dilapidem fent un plan-
tejament igualitari per a tot el país, com si Catalunya fos
un  únic entorn social i geogràfic. Un plantejament en què
el com passa a ser menys important que el què. I hem per-
dut l’oportunitat d’obrir un diàleg amb els entorns esco-
lars: ajuntaments, clubs, associacions i centres d’esplai,
entre d’altres, i veure com, plegats, amb un treball comuni-
tari,  assolíem acords diferents, adaptats al territori, cons-
tructius, veritablement educatius, sense  presses, amb
l’objectiu d’obrir els centres més temps perquè les famílies
que ho haguessin necessitat haguessin pogut gaudir d’un
servei pensat, estructurat en el marc d’un projecte de po-
ble, de barri o de ciutat. I si el primer any no tenia efecte a
tot arreu, no passa res. Perquè no tots els centres tenen el
mateix entorn i la pressa, en educació, mai no és bona con-
sellera...  Però, és clar, treballar així, a poc a poc, amb refle-
xió, amb solidesa, amb objectius de fons i amb cara i ulls
no ven tant com la imatge del president i del conseller 
anunciant, al febrer, que al setembre el curs començaria
el dia 5. Una oportunitat perduda. Qui sap si som a temps
de redreçar-la i, si volem començar l’escola abans, pensar-
hi des de la pedagogia i no pas des de l’oportunisme polí-
tic. 

I qui sap, també, si un començament així a les escoles
il·luminaria prou per pensar quina podria  ser la continua-
ció als instituts. Pensem-hi sensatament, pel bé de tots.

E
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L'anàlisi d'Antoni Bassas: ‘La professora de
Mallorca i l'espanyolitat fràgil’
El Mundial de futbol es juga dins i fora del camp. De tota la vida, l’esport professional, sobretot
quan s’exerceix sota el nom d’un país, com és el cas de les seleccions o els equips olímpics, ha
amplificat els conflictes polítics i socials preexistents. Sense anar més lluny, ahir jugaven
Bèlgica i el Marroc i hi va haver enfrontaments als carrers de Brussel·les entre marroquins i
belgues. Aquest matí sentia el corresponsal de TV3 a Pequín explicant que els xinesos veuen el
Mundial per la tele i observen que els aficionats no porten mascareta, i a ells els hi fan portar, i
que aquesta és una raó més per haver sortit al carrer a demanar la dimissió del president Xi
Jinping. 

I ara ens ha tocat a nosaltres. Suposo que estan al cas. Divendres passat, un grup d’alumnes de
primer de batxillerat (16 anys) de l'escola La Salle de Palma, van voler penjar a classe una
bandera espanyola amb l’argument que era per donar suport a la selecció de futbol. La
professora els va dir que no perquè l’equip directiu del centre havia decidit que només hi hauria
banderes a les classes el dia de partit, i divendres Espanya no jugava, va jugar ahir. Els nois la
van desobeir, i fins i tot es van encarar amb una companya de classe que no estava d’acord amb
la seva actitud. A la vista que l'incident anava a més, el director de l’escola va cancel·lar les
dues hores de classe que quedaven i va enviar els alumnes cap a casa. En una nota, diu el
director: “Senzillament no podem impartir classe en una etapa educativa no obligatòria a un grup
d'alumnes que no volen acatar les normes de convivència del centre”.

Com es poden imaginar, el nacionalisme espanyol ha sortit en massa: “Expulsen tota una classe
per penjar una bandera d’Espanya”. Arrimadas dient que “alguna cosa fem malament si no es
pot penjar una bandera d’Espanya” i el que és pitjor, a la professora l’estan amenaçant de mort
per les xarxes. A més a més, es tracta d’una professora de català, amb la qual cosa la caverna
tanca el cercle.

A veure, el cas no hauria de durar ni dos minuts. Si el claustre del centre s’ha posat d’acord
perquè només hi hagi banderes a classe el dia de partit, s’ha d’obeir i punt. I aquí s’esperaria
que els pares dels nois fessin costat a l’escola. Ja sabem que no és fàcil concentrar-se i fer
classe quan a fora passen coses excitants (normalment, qualsevol cosa que passa fora de
classe és més excitant que a dins), i només faltava el Mundial. Però en un dia que no hi ha partit,
no hi hauria d’haver cas.

D’aquest parer és la presidenta Francina Armengol (l’assumpte ha arribat fins al govern balear):
“Els centres són els que marquen les regles de convivència a les aules i els nostres docents han
de ser respectats, i la seva tasca, protegida. I el que és intolerable és que se'ls ataqui i amenaci.
Tot el nostre suport a la professora de La Salle de Palma assetjada per la ultradreta.

És una vergonya que partits polítics i mitjans de comunicació atiïn el foc del nacionalisme contra
l’autoritat d’una professora i d’un claustre que han pres una decisió perfectament raonable. En
comptes d'educar el nois en el respecte i en el compliment d’una norma, apunten a la professora
que, per cert, segons exalumnes que han sortit a les xarxes i l’han tingut de tutora, és una docent
excel·lent.

Amb això demostren que el nacionalisme espanyolista és ambivalent, perquè és agressiu per un

https://www.ara.cat/esports/futbol/mundial/sala-barcelona-desafia-colau-aldarulls-brussel-apunts-mundial-vergonya-27-novembre_1_4559718.html
https://www.ara.cat/internacional/xina/xi-jinping-dimissio-moviment-protesta-inedit-s-esten-xina_1_4559447.html
https://www.arabalears.cat/societat/expulsen-30-alumnes-salle-penjar-bandera-d-espanya-classe_1_4558434.html
https://twitter.com/F_Armengol/status/1596845577001893889


cantó i fràgil per un altre. Sí, l’espanyolisme és un nacionalisme fràgil, perquè necessita fer-se la
víctima perquè sembli que té més raó. No en tenen prou amb tenir-ho tot, d’estat en avall, i tenir
selecció, i que Catalunya o el País Basc no en puguin tenir, que en parlin tots els mitjans, que el
rei vagi a Qatar, que ara han d’instrumentalitzar una desobediència juvenil amb un cost personal
i emocional molt gran per a la professora a la qual han situat en el centre de la diana.

Bon dia.
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