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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 
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la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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al Projecte Aina d’intel·ligència ar-
tificial en català, l’increment del su-
port a la formació per a adults en el 
sector privat (de 200.000 euros a 
5.118.000 el 2023) o l’actualització 
del codi de consum perquè l’atenció 
oral en català estigui garantida, ai-
xí com la documentació laboral. 
Com a novetat, hi haurà la possibi-
litat de substituir per cursos de ca-
talà la multa a les empreses per in-
fringir els drets lingüístics. “No te-
nim interès a cobrar una multa sinó 
que tenim interès perquè hi hagi 
disponibilitat lingüística en català”, 
assenyalava Garriga. El 2022 hi va 
haver 33 sancions per no atendre o 
rotular en català als comerços, però 
hi va haver 456 denúncies i 968 ac-
tuacions d’ofici.  

Cap al Pacte Nacional de Llengua 
Entre els projectes més globals hi ha 
el pla estratègic de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per ser referent en català, la reava-
luació de les clàusules lingüístiques 
en la funció pública i el reconeixe-
ment del català a la UE. I se sumen a 
propostes ja anunciades, com el ni-
vell C2 de català que necessitarà el 
professorat a partir del 2024 o la 
prova oral de català que es farà als 
alumnes de 6è i 4t d’ESO.  

Per al Govern, ahir començava 
una “nova etapa” en defensa del ca-
talà. Per aquest motiu el consell 
executiu dels dimarts farà un repàs 
específic cada tres mesos de com 
s’estan implementant unes mesu-
res que, de fet, s’emmarquen dins el 
Pacte Nacional per la Llengua que 
s’hauria de firmar el primer semes-
tre del 2023. e

Més incentius per al professorat 
dels centres de gran complexitat

fer un canvi en el tracte donat als 
professionals, aprofitant que es 
preveu que 30.000 interins passin 
a guanyar una plaça de funcionaris. 
Per això s’aposta perquè se’ls do-
nin incentius. L’objectiu és poder 
retenir els equips i atreure bons 
professionals, els que tenen més 
habilitats docents i formats en la 
diversitat per poder desplegar tot 
el seu potencial a les aules. 

Sense aula d’acollida 
Per a Albaigés, els incentius van 
més enllà d’incrementar els sala-
ris i s’apunta a millorar les condi-
cions de treball del professorat 
d’aquests centres reduint-los els 
horaris lectius o reforçant les tu-
tories perquè puguin dedicar-se al 
treball en xarxa i a coordinar-se 
entre tots els professionals. A ho-
res d’ara, no hi ha cap diferència 
en aquest sentit entre els docents 
en centres ordinaris i d’alta com-
plexitat.  

L’increment de complexitat 
de l’alumnat fa que els centres 
hagin de cobrir altres necessitats 
que les purament acadèmiques. 
Tampoc en aquest punt els cen-
tres de complexitat alta o molt al-
ta en surten ben parats: hi falten 
perfils professionals especialis-
tes en atendre diversitat, com 
psicòlegs, educadors socials, psi-
copedagogs i tècnics d’integració 
social. És més, segons l’informe, 
en un 40% d’instituts o escoles 
amb alumnat d’alta complexitat 
no tenen tècnics d’integració. 

Tampoc no hi ha prou aules 
d’acollida, on assisteix l’alumnat 
nouvingut, per exemple, per 
aprendre l’idioma. Així, el 31% 
dels centres públics de molt alta 
complexitat i el 54,5% dels cen-
tres concertats de molta alta com-
plexitat no en tenen. Pel que fa als 
de titularitat pública d’alta com-
plexitat, el 54% no en tenen, igual 
que el 69,8% dels concertats.e

Una classe de 
primària d’una 
escola de 
Barcelona. 
MARC ROVIRA 

 

 

 

 

El Síndic diu que les inversions no arriben als alumnes amb més necessitats

Una quarta part dels centres edu-
catius de Catalunya són d’elevada 
complexitat. Són 730 i hi estan ma-
triculats 210.000 alumnes, el 21% 
del total. El gruix, 666, estan dins 
de la xarxa pública, pels 64 de la 
concertada. Uns i altres compar-
teixen gairebé les mateixes carèn-
cies, sobretot pel que fa al profes-
sorat poc incentivat i poc format en 
la diversitat, i per la baixa presèn-
cia de professionals especialistes. 
El diagnòstic respon a un estudi 
elaborat per la comissió sobre 
drets laborals, dotació de personal 
i segregació escolar, en el marc del 
Pacte contra la Segregació Escolar 
a Catalunya, en el qual participen 
des del departament d’Educació 
fins al Síndic de Greuges, passant 
per sindicats i patronals.  

A més, els dèficits en aquest 
camp són encara més grans als cen-
tres concertats que als públics. En 
aquest sentit, Bernat Albaigés, as-
sessor del Síndic, ho atribueix al fet 
que els serveis especialitzats en 
l’atenció a la diversitat es prioritzen 
en instituts i escoles de la xarxa pú-
blica. En canvi, els concertats ten-
deixen a contractar el personal de 
suport amb les partides que aconse-
gueixen de les quotes de les famíli-
es. I, precisament, en el cas dels cen-
tres més complexos, aquestes apor-
tacions són més limitades.  

Revertir les retallades 
Els autors de l’informe subratllen 
que, malgrat que en els últims anys 
hi ha hagut un augment de les parti-
des pressupostàries al sector de 
l’educació, que han servit per recu-
perar part de la musculatura prèvia 
a les retallades de la dècada anteri-
or, no s’han pogut corregir les man-
cances en aquests centres. Tampoc 
no ha estat suficient la discrimina-
ció positiva que se’ls atorga perquè 
tinguin més eines per poder atendre 
el seu alumnat, amb més necessitats 
educatives, socials i de salut mental. 
A més, en escoles i instituts es tro-
ben que cada any els estudiants són 
més vulnerables, coincidint amb 
l’encadenament de crisis. 

Un dels grans problemes 
d’aquests centres és que les planti-
lles de docents tenen molta rota-
ció: sovint no tenen altres opcions 
perquè són professors i mestres 
molt joves, sense experiència i, per 
tant, sense punts en la borsa de tre-
ball. Precisament, s’apunta que 
aquest curs és un bon moment per 

BARCELONA
M.R.C.

10 mesures noves i 
accions destacades 
    Una xarxa d’autoescoles i 

material per treure’s el 
carnet en català. 

    Substitució de les multes 
als comerços per vulnerar  
els drets lingüístics per 
cursos de formació.  

    Més cursos de català sub-
vencionats a la feina. 

    Primer pla de llengua en 
un hospital, al Clínic. 

    5 sèries i 5 pel·lícules de 
gran format en català 

    700 títols nous en català a 
les plataformes audiovisu-
als en un any. 

 Programes d’acceleració 
del català a 500 escoles 

    Garantir que s’atén en ca-
talà les persones grans i 
discapacitats en residèn-
cies, casals i centres de dia 

    15 milions fins el 2026  per 
al projecte d’intel·ligència 
artificial Aina. 

    Campanya de foment del 
català a l’esport, a nivell 
escolar, federat i professi-
onal.

L’Audiència de Palma ha absolt l’empresari més conegut 
de la nit mallorquina, Bartomeu Cursach, de la 
macrocausa que porta el seu nom. Després que l’última 
acusació particular que mantenia càrrecs contra ell anunciés 

que els retirava, el tribunal va confirmar ahir que queden 
alliberats el magnat i la seva mà dreta, Tolo Sbert, director 

general del Grup Cursach. Ara, dels 24 acusats que hi havia, 
el judici només continua contra dos policies locals de Palma.

ABSOLT ‘EL REI 
DE LA NIT 
MALLORQUINA’
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Societat
LLENGUA         

 Els futurs professors hauran 
d’aprendre a aplicar la immersió 

sanitari, un dels àmbits en què el ca-
talà ha retrocedit més, l’Hospital 
Clínic serà el centre pilot que crea-
rà el primer pla de llengua i tindrà 
un responsable de la gestió lingüís-
tica del centre. En el sector de ser-
veis a les persones grans i discapaci-
tades (residències, casals i centres 
de dia) s’impulsarà més formació 
per a treballadores, així com requi-
sits lingüístics per a la contractació. 
En l’audiovisual, s’ha resolt la pro-
ducció de cinc sèries i cinc pel·lícu-
les de gran format en versió original 
catalana. I, en la projecció interna-
cional, es preveu la creació d’un 
grup de treball que donarà a conèi-
xer el model d’escola catalana i la si-
tuació lingüística del català a esca-
la global. 

“No hi ha temps per perdre” 
El president Pere Aragonès ha vol-
gut escenificar l’aposta pel català i 
l’impuls de feina executiva del seu 
govern amb la celebració d’aquest 
consell extraordinari. Ahir el va jus-
tificar perquè “no hi ha temps per 
perdre” en la situació en què es tro-
ba el català. “Durant massa temps 

El Govern anuncia 100 mesures d’impuls del català en un consell executiu extraordinari monotemàtic

no hem prestat atenció a l’ús de la 
llengua i ara la política lingüística ha 
recuperat la centralitat necessària 
per revertir una situació preocu-
pant –va dir Aragonès–. Volem viu-
re en normalitat i sense haver de 
justificar-nos per fer servir la nos-
tra llengua”. 

El pressupost d’aquestes mesu-
res serà assumit per cada departa-
ment, de manera que no s’ha donat 
cap xifra global de diners destinats 
a llengua. Aragonès ha avisat que 
“sempre és millor que hi hagi uns 
pressupostos aprovats perquè 
s’apliquin les mesures més ràpida-
ment i de forma completa”. Ara ma-
teix el Govern no té els comptes per 
a l’any que ve assegurats, tot i que 
manté negociacions amb els co-
muns, el PSC i Junts. El president 
també ha esquivat la pregunta de si 
la Generalitat està preparant una 
resposta al Tribunal Constitucional 
pel 25% de castellà a l’escola, dient 
que no revelaran la seva estratègia 
judicial. 

Entre els altres projectes desta-
cats sota el paraigua “El català, llen-
gua de país” hi ha els 15 milions per 

Els graus i els màsters de formació 
del professorat introduiran l’ense-
nyament de la immersió lingüísti-
ca i la gestió del multilingüisme per-
què els professors puguin mantenir 
el català a les classes i als passadis-
sos. Aquesta és una de les noves me-
sures anunciades ahir en un consell 
de govern extraordinari dedicat ex-
clusivament al català, celebrat en un 
espai emblemàtic com és l’Institut 
d’Estudis Catalans. En total, les 
conselleries han reunit fins a 100 
accions d’impuls de la llengua que 
tenen previstes per a aquesta legis-
latura en tots els àmbits. 

Bona part són projectes coneguts 
i de llarg recorregut (com la llei de 
l’audiovisual, el nou canal SX3 o el 
Pacte Nacional per la Llengua), pe-
rò també hi ha accions més concre-
tes i noves. Entre aquestes mesures, 
es crearà una xarxa d’autoescoles en 
català i s’elaboraran materials di-
dàctics perquè sigui més fàcil treu-
re’s el carnet en català. En el sector 

BARCELONA
QUIM BERTOMEU / LAURA SERRA Objectiu  

“Volem viure 
sense 
justificar-nos 
per fer servir 
el català”, diu 
Aragonès

Inversió  
Cada 
conselleria 
assumeix el 
pressupost 
de les seves 
mesures

Aragonès portarà 
la defensa del 
català a l’ONU

Per intentar elevar a l’esfera 
internacional la defensa del 
català, el president Arago-
nès viatjarà dijous a Ginebra 
per intervenir al Fòrum de 
les Minories de les Nacions 
Unides. Farà un discurs com 
a ponent en la sessió oficial 
del Fòrum, convidat pel re-
lator especial de l’ONU so-
bre Qüestions de les Minori-
es, Fernand de Varennes. 
Aragonès estarà acompa-
nyat per la consellera de 
Cultura, Natàlia Garriga, i 
pel secretari de Política Lin-
güística, Francesc Xavier 
Vila. El president va avançar 
ahir que hi denunciarà que 
l’Estat actua per convertir el 
català en una llengua “mino-
ritzada”.

Un aula de l’Institut 
Escola Miquel Tarradell 
en una imatge d’arxiu. 
MARC ROVIRA 
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al Projecte Aina d’intel·ligència ar-
tificial en català, l’increment del su-
port a la formació per a adults en el 
sector privat (de 200.000 euros a 
5.118.000 el 2023) o l’actualització 
del codi de consum perquè l’atenció 
oral en català estigui garantida, ai-
xí com la documentació laboral. 
Com a novetat, hi haurà la possibi-
litat de substituir per cursos de ca-
talà la multa a les empreses per in-
fringir els drets lingüístics. “No te-
nim interès a cobrar una multa sinó 
que tenim interès perquè hi hagi 
disponibilitat lingüística en català”, 
assenyalava Garriga. El 2022 hi va 
haver 33 sancions per no atendre o 
rotular en català als comerços, però 
hi va haver 456 denúncies i 968 ac-
tuacions d’ofici.  

Cap al Pacte Nacional de Llengua 
Entre els projectes més globals hi ha 
el pla estratègic de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per ser referent en català, la reava-
luació de les clàusules lingüístiques 
en la funció pública i el reconeixe-
ment del català a la UE. I se sumen a 
propostes ja anunciades, com el ni-
vell C2 de català que necessitarà el 
professorat a partir del 2024 o la 
prova oral de català que es farà als 
alumnes de 6è i 4t d’ESO.  

Per al Govern, ahir començava 
una “nova etapa” en defensa del ca-
talà. Per aquest motiu el consell 
executiu dels dimarts farà un repàs 
específic cada tres mesos de com 
s’estan implementant unes mesu-
res que, de fet, s’emmarquen dins el 
Pacte Nacional per la Llengua que 
s’hauria de firmar el primer semes-
tre del 2023. e

Més incentius per al professorat 
dels centres de gran complexitat

fer un canvi en el tracte donat als 
professionals, aprofitant que es 
preveu que 30.000 interins passin 
a guanyar una plaça de funcionaris. 
Per això s’aposta perquè se’ls do-
nin incentius. L’objectiu és poder 
retenir els equips i atreure bons 
professionals, els que tenen més 
habilitats docents i formats en la 
diversitat per poder desplegar tot 
el seu potencial a les aules. 

Sense aula d’acollida 
Per a Albaigés, els incentius van 
més enllà d’incrementar els sala-
ris i s’apunta a millorar les condi-
cions de treball del professorat 
d’aquests centres reduint-los els 
horaris lectius o reforçant les tu-
tories perquè puguin dedicar-se al 
treball en xarxa i a coordinar-se 
entre tots els professionals. A ho-
res d’ara, no hi ha cap diferència 
en aquest sentit entre els docents 
en centres ordinaris i d’alta com-
plexitat.  

L’increment de complexitat 
de l’alumnat fa que els centres 
hagin de cobrir altres necessitats 
que les purament acadèmiques. 
Tampoc en aquest punt els cen-
tres de complexitat alta o molt al-
ta en surten ben parats: hi falten 
perfils professionals especialis-
tes en atendre diversitat, com 
psicòlegs, educadors socials, psi-
copedagogs i tècnics d’integració 
social. És més, segons l’informe, 
en un 40% d’instituts o escoles 
amb alumnat d’alta complexitat 
no tenen tècnics d’integració. 

Tampoc no hi ha prou aules 
d’acollida, on assisteix l’alumnat 
nouvingut, per exemple, per 
aprendre l’idioma. Així, el 31% 
dels centres públics de molt alta 
complexitat i el 54,5% dels cen-
tres concertats de molta alta com-
plexitat no en tenen. Pel que fa als 
de titularitat pública d’alta com-
plexitat, el 54% no en tenen, igual 
que el 69,8% dels concertats.e

Una classe de 
primària d’una 
escola de 
Barcelona. 
MARC ROVIRA 

 

 

 

 

El Síndic diu que les inversions no arriben als alumnes amb més necessitats

Una quarta part dels centres edu-
catius de Catalunya són d’elevada 
complexitat. Són 730 i hi estan ma-
triculats 210.000 alumnes, el 21% 
del total. El gruix, 666, estan dins 
de la xarxa pública, pels 64 de la 
concertada. Uns i altres compar-
teixen gairebé les mateixes carèn-
cies, sobretot pel que fa al profes-
sorat poc incentivat i poc format en 
la diversitat, i per la baixa presèn-
cia de professionals especialistes. 
El diagnòstic respon a un estudi 
elaborat per la comissió sobre 
drets laborals, dotació de personal 
i segregació escolar, en el marc del 
Pacte contra la Segregació Escolar 
a Catalunya, en el qual participen 
des del departament d’Educació 
fins al Síndic de Greuges, passant 
per sindicats i patronals.  

A més, els dèficits en aquest 
camp són encara més grans als cen-
tres concertats que als públics. En 
aquest sentit, Bernat Albaigés, as-
sessor del Síndic, ho atribueix al fet 
que els serveis especialitzats en 
l’atenció a la diversitat es prioritzen 
en instituts i escoles de la xarxa pú-
blica. En canvi, els concertats ten-
deixen a contractar el personal de 
suport amb les partides que aconse-
gueixen de les quotes de les famíli-
es. I, precisament, en el cas dels cen-
tres més complexos, aquestes apor-
tacions són més limitades.  

Revertir les retallades 
Els autors de l’informe subratllen 
que, malgrat que en els últims anys 
hi ha hagut un augment de les parti-
des pressupostàries al sector de 
l’educació, que han servit per recu-
perar part de la musculatura prèvia 
a les retallades de la dècada anteri-
or, no s’han pogut corregir les man-
cances en aquests centres. Tampoc 
no ha estat suficient la discrimina-
ció positiva que se’ls atorga perquè 
tinguin més eines per poder atendre 
el seu alumnat, amb més necessitats 
educatives, socials i de salut mental. 
A més, en escoles i instituts es tro-
ben que cada any els estudiants són 
més vulnerables, coincidint amb 
l’encadenament de crisis. 

Un dels grans problemes 
d’aquests centres és que les planti-
lles de docents tenen molta rota-
ció: sovint no tenen altres opcions 
perquè són professors i mestres 
molt joves, sense experiència i, per 
tant, sense punts en la borsa de tre-
ball. Precisament, s’apunta que 
aquest curs és un bon moment per 

BARCELONA
M.R.C.

10 mesures noves i 
accions destacades 
    Una xarxa d’autoescoles i 

material per treure’s el 
carnet en català. 

    Substitució de les multes 
als comerços per vulnerar  
els drets lingüístics per 
cursos de formació.  

    Més cursos de català sub-
vencionats a la feina. 

    Primer pla de llengua en 
un hospital, al Clínic. 

    5 sèries i 5 pel·lícules de 
gran format en català 

    700 títols nous en català a 
les plataformes audiovisu-
als en un any. 

 Programes d’acceleració 
del català a 500 escoles 

    Garantir que s’atén en ca-
talà les persones grans i 
discapacitats en residèn-
cies, casals i centres de dia 

    15 milions fins el 2026  per 
al projecte d’intel·ligència 
artificial Aina. 

    Campanya de foment del 
català a l’esport, a nivell 
escolar, federat i professi-
onal.

L’Audiència de Palma ha absolt l’empresari més conegut 
de la nit mallorquina, Bartomeu Cursach, de la 
macrocausa que porta el seu nom. Després que l’última 
acusació particular que mantenia càrrecs contra ell anunciés 

que els retirava, el tribunal va confirmar ahir que queden 
alliberats el magnat i la seva mà dreta, Tolo Sbert, director 

general del Grup Cursach. Ara, dels 24 acusats que hi havia, 
el judici només continua contra dos policies locals de Palma.

ABSOLT ‘EL REI 
DE LA NIT 
MALLORQUINA’
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Colegios e institutos de toda España reclaman paralizar la LOMLOE por
dudas en los temarios y en las evaluaciones

1. Quejas por inseguridad 
2. Condiciones ínfimas

Pilar Alegría, ministra de Educación.

CSIF exige al Ministerio una reunión extraordinaria para analizar la situación y prepara movilizaciones para trasladar el descontento del profesorado: si
Educación no reacciona, CSIF consultará con las bases y no descarta incluso la huelga.

Improvisación, exceso de burocracia, sobrecarga de trabajo y preocupación por el nivel de los alumnos, principales quejas del personal docente
generan en las Asambleas de docentes en centros educativos de toda España posicionarse en contra de la aplicación de la LOMLOE ante las dudas que
está generando la aplicación de los temarios y el sistema de evaluación al alumnado a lo largo del primer trimestre de este curso. 

Quejas por inseguridad 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios está recibiendo centenares de quejas del profesorado, que nos traslada su preocupación e
inseguridad ante las evaluaciones del primer trimestre del curso y en consecuencia el boletín de notas que recibirán las familias antes de las vacaciones de
Navidad, con los nuevos criterios de la LOMLOE. 

Esto es así porque los currículums y los nuevos criterios de evaluación (ahora no se valoran tanto los conocimientos, como las competencias y habilidades
en el aprendizaje, la responsabilidad personal, la resolución creativa o el trabajo en equipo) se publicaron coincidiendo con el inicio de curso, sin tiempo
para prepararlos.

En algunas comunidades autónomas incluso se empezó sobre la marcha con borradores de la nueva norma, sin la formación ni la orientación
adecuadas. 

Ahora, los docentes se sienten inseguros porque no han podido formarse de manera adecuada, porque la ley es difícil de interpretar y porque les falta
tiempo para la docencia.

Y es que se trata de un procedimiento de evaluación muy complejo, que genera una enorme carga burocrática por los informes que se tienen que trasladar
a la Administración. 

Condiciones ínfimas

Además, se sigue trabajando con unas condiciones muy precarias (ratio elevada de alumnos, las mismas horas lectivas, déficit de financiación, recursos
y plantillas). 

Este es un resumen de las quejas que nos trasladan: 

    -  La ley se ha publicado tarde y los documentos como las resoluciones de evaluación han sufrido modificaciones una vez iniciado el curso. Los
docentes no pueden trabajar con esta improvisación.
    -  Preocupación por la política educativa, el enfrentamiento partidista, falta de recursos, ratios.
    -  Los nuevos currículums están sobrecargados y se les da mayor importancia a las competencias en detrimento del temario.
    -  La imposición en algunos casos de los ámbitos, reduciéndose la especialización y la calidad de la enseñanza. Además, esta agrupación de
disciplinas produce importantes lagunas de conocimiento con aprendizajes dispersos.
    -  Se impone un modelo pedagógico único, cerrado y obligatorio, basado exclusivamente en las situaciones de aprendizaje. Se atenta contra la
libertad de cátedra y de la autonomía pedagógica de los centros.
    -  Hay que repensar la ley con la comunidad educativa. Su aplicación debería ser más racional y flexible y sobre todo con más recursos.
    -  La imposición de los plazos está generando tensiones en los centros por la carga de trabajo burocrático.
    -  La formación solo ha llegado a una pequeña parte del personal, no se ajusta a problemas concretos y reales y se limita a generalidades.
    -  Los libros de texto se han visto afectados por el retraso, se han elaborado en muchos casos con borradores y pueden por tanto
contener errores. 
Ante esta situación, CSIF exige al Ministerio de Educación una reunión urgente y extraordinaria para evaluar la aplicación de la norma, los



problemas en su aplicación detectados por el profesorado y adoptar soluciones con el consenso de los representantes de los/as trabajadoras.

CSIF ya avisó de esta situación y el pasado 19 de octubre se manifestaron frente al Ministerio. Sin embargo, el departamento de Pilar Alegría no ha
respondido a las demandas legítimas del profesorado. 

Por este motivo, CSIF ha puesto en marcha desde ya una campaña informativa en toda España y una consulta a las bases de nuestra organización que, en
el caso de que el Ministerio de Educación no responda a esta situación de incertidumbre, podría culminar en la convocatoria de una huelga en toda
España. 

Asambleas de docentes en centros educativos de toda España se están posicionando en contra de la aplicación de la LOMLOE ante las dudas
que está generando la aplicación de los temarios y el sistema de evaluación al alumnado a lo largo del primer trimestre de este curso.
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Bajón de graduados en la ESO tras las
"facilidades" educativas en la pandemia
La pandemia ha pasado factura a la educación. ¿Cuál ha sido el precio? El Banco Mundial ya
avanzó que ha provocado una pérdida que oscilaría entre lo equivalente a tres meses o medio
curso escolar y los alumnos de entornos más desfavorecidos serían los más perjudicados.
Ahora, un informe del sindicato de profesores ANPE elaborado por Ismael Sanz y Luis
Eduardo Pires, profesores del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Rey
Juan Carlos, constata que corregir esa pérdida de aprendizaje costaría a las arcas públicas
3.458 millones más, partiendo de una estimación a la baja, si consideramos que los alumnos
españoles hubieran perdido lo equivalente a un tercio del curso. Así, se hubieran necesitado
12.311 millones en gasto público adicional en 2022, en lugar de los 8.853 que se incrementaron.

La pandemia ha dejado otra secuela y es que la tendencia al alza de alumnos que obtenían el
título de la ESO antes de la Covid-19 se ha frenado en seco. Es más, ha experimentado un
bajón. La tasa bruta de graduados en la ESO aumentó del 78,8% en el curso 2018-19 al 84% en
2019-20, en buena parte por las medidas de flexibilización o «facilidades» para pasar de curso
introducidas en el sistema educativo por parte del Ministerio, pero ha vuelto a retroceder al
82,1% en el curso 2020-21. «Puede deberse a un efecto rebote ya que, cuando hay una
mejora importante de la estadística, parte de ese salto tiende a suavizarse», explica Sanz. Otra
posibilidad podría estar relacionada con el hecho de que «algunos alumnos en el 2019-2020
pasaron de curso sin contar con todas las competencias necesarias y conocimientos
suficientes», aunque Sanz puntualiza que para estar plenamente seguros de esta hipótesis se
precisarían más datos.

Dudas e inseguridad

Por otra parte, el sindicato CSIF alertó ayer de la avalancha de quejas que está recibiendo de
docentes de centros educativos de toda España que se han mostrado en contra de la aplicación
de la nueva ley de Educación (Lomloe). Según detalló, está generando numerosas dudas,
inseguridad y preocupación, tanto en lo que afecta a los temarios como a la hora de
evaluar a los alumnos en este primer trimestre previo a las vacaciones navideñas.

«Esto es así porque los currículos y los nuevos criterios de evaluación (ahora no se valoran
tanto los conocimientos como las competencias y habilidades de aprendizaje) se publicaron
coincidiendo con el inicio de curso, sin tiempo para prepararlos». Según el sindicato, se trata de
un procedimiento «muy complejo que genera una enorme carga burocrática por los informes que
se tienen que trasladar a la Administración» y todo esto está generando situaciones de tensión
en los centros. CSIF ha pedido una reunión urgente a Educación para evaluar la situación.
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La Síndica de Greuges de Catalunya, 
Esther Giménez-Salinas, reco-
mienda en su completo informe La 
dotación de personal y la gestión de 
equipos educativos en los centros de 
elevada complejidad el estableci-
miento de un sistema de incentivos 
«orientado a la retención y la esta-
bilización de la plantilla de los cen-
tros con elevada complejidad». 

Actualmente, los centros con 
elevada complejidad, es decir, los 
que tienen un mayor número de 
alumnos vulnerables, tienen menor 
capacidad de atracción de los profe-
sionales más cualificados porque las 
condiciones que ofrecen son más 
duras en ellos. Esa evidente dureza 
provoca en muchas ocasiones que el 
profesorado con mayor experiencia 
y calificación tienda a acceder a pla-
zas en centros con menor comple-
jidad. Para revertir esa situación, la 

defensora del pueblo de Catalunya 
propone la creación de un sistema 
de incentivos, «que no sea única-
mente carácter económico». 

Entre las medidas propuestas 
por la Síndica destaca «dar priori-
dad para el acceso a la formación 
continua, dar facilidades para par-
ticipar en proyectos de investiga-
ción, facilitar el estudio y mejorar 
las condiciones de trabajo, incre-
mentando las horas de coordina-
ción o reduciendo las ratios y la in-
troducción de la codocencia».  

Atención a la diversidad 

«La reducción de ratios en I3 im-
pulsada por el Departament este 
curso va en a buena dirección, aun-
que no discrimina positivamente 
los centros con elevada compleji-
dad. El establecimiento de dos do-
taciones de personal docente o de 
atención educativa en el aula en 
centros con elevada complejidad 
permitiría mejorar la atención de la 
diversidad del centro y atender me-

jor y de manera más inclusiva las 
necesidades educativas del alum-
nado», indica el informe del Síndic, 
que plantea también el incremento 
de horas de coordinación y de tuto-
ría por parte del profesorado. 

Antes de hacer estas propuestas, 
el informe de la Síndica insiste en 
cuestiones como que las direcciones 
de los centros manifiestan que la 
dotación adicional de personal do-
cente que reciben los centros públi-
cos con elevada complejidad es «in-
suficiente para compensar el im-
pacto de la concentración de nece-
sidades educativas específicas pre-

sentes en estos centros».  
De hecho, el estudio constata 

que hay poca graduación de la dota-
ción de plantillas en función de la 
complejidad de los centros, aunque 
a menudo los centros con elevada 
complejidad piden más personal de 
atención educativa. «Esta dotación 
adicional resulta aún más marginal 
en el caso de los centros concerta-
dos con elevada complejidad», 
alertan también. 

El texto –de más de 134 pági-
nas– señala que la distribución de 
financiación pública que reciben los 
centros concertados en concepto de 

concierto educativo se caracteriza 
por su linealidad y por no estar 
condicionada a la complejidad de 
los centros, lo que significa que los 
concertados con elevada comple-
jidad tienen la misma dotación de 
personal docente que los concerta-
dos de baja complejidad del mismo 
tamaño.  

¿Por qué es bastante más difícil 
trabajar en un centro que concen-
tra a un elevado número de niños y 
jóvenes de familias vulnerables? La 
lista de motivos es larga. La preca-
riedad social en la que se encuen-
tran muchas familias de alumnado 
de centros con elevada compleji-
dad obliga a los profesionales de 
estos centros a integrar en su labor 
la necesidad de prevenir, compen-
sar o minimizar los efectos de de-
terminadas situaciones de priva-
ción material que interfieren en el 
desarrollo de la actividad escolar 
del alumnado. 

Las experiencias de exclusión 
residencial, las dificultades para 
disfrutar de una alimentación ade-
cuada, la brecha digital o la escasez 
de ingresos para sufragar determi-
nados costes de escolarización –por 
citar algunas– son situaciones rela-
tivamente prevalentes en centros 
con elevada complejidad que condi-
cionan negativamente al alumnado. 

Y el impacto de la precariedad 
social en los niños no se limita a sus 
condiciones materiales de vida, si-
no que remite también a condicio-
nes afectivas derivadas de situacio-
nes de inestabilidad y sufrimiento 
psicológico familiar crecientes (si-
tuaciones de tensión e inseguridad, 
estrés), asociadas a la pobreza, que 
acaban repercutiendo en el bienes-
tar de los niños. n

Incentivos para que 
los profes vayan a 
escuelas vulnerables

La Síndica de Greuges recomienda, en un informe, la 
reducción de ratios y la introducción de la codocencia 
en los centros educativos de alta complejidad.

EDUCACIÓN

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

Unos niños juegan en el patio de un colegio.

Manu Mitru

LOS BUENOS 
RECUERDOS 
VIVEN PARA 

SIEMPRE

Los momentos de pérdida son difíciles. Lo sabemos. Momentos 
en que necesita tranquilidad y estar acompañado de sus seres 
queridos, sin preocuparse del servicio funerario. Por eso hacemos 
todo lo posible para que en esos instantes no le falte nada. 
Déjelo en nuestras manos. Usted piense en los mejores instantes 
vividos. Porque los buenos recuerdos viven para siempre.

Camí de Pau Redó, 205.  
08908 L’Hospitalet de Llobregat  
T. 932 630 202

www.altima-sfi.com

TANATORIO – CREMATORIO L’HOSPITALET GRAN VIA

• Salas de uso privado para estar con los suyos con absoluta 
tranquilidad

• Posibilidad de personalizar los servicios funerarios 
• Cómodo acceso y parking gratuito 
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El Síndic denuncia les mancances dels centres amb complexitat
públics i concertats - El Diari de l'Educació
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!

El Síndic de Greuges ha lliurat al Parlament un nou informe que s’emmarca en el Pacte contra la Segregació Escolar. En aquest cas, es tracta d’un
exhaustiu anàlisi sobre la realitat dels centres educatius d’alta i màxima complexitat a Catalunya, que són un total de 730 (el 24,2% del conjunt),
dels quals 666 són públics (29,1%) i 64 són concertats. L’informe, de 134 pàgines i titulat La dotació de personal i la gestió d’equips educatius en els
centres amb elevada complexitat, fa un repàs de les principals mancances d’aquests centres i finalitza amb un seguit de recomanacions.

L’informe comença posant en valor l’esforç que ha fet el Departament d’Educació en la lluita contra la segregació escolar, l’increment del pressupost
destinat a l’educació (del 52,5% si s’agafa com a referència el 2014, un any de grans retallades) o l’increment de la dotació de plantilles als centres
públics (del 18,3% des d’aquell 2014). Tanmateix, explica, els centres d’alta complexitat tenen encara un seguit de dèficits, especialment en relació
amb la gestió dels equips educatius, que no s’han revertit a partir d’aquest increment de recursos.

En primer lloc, l’informe reconeix que la normativa que regula la provisió de plantilles als centres públics discrimina positivament els centres amb
elevada complexitat, de manera que aquests centres tenen una dotació de personal docent més elevada que els centres que no tenen aquesta
complexitat. Tot i això, qualifica aquesta mesura d’insuficient, ja que, per exemple, un centre de primària de màxima complexitat té una dotació
docent més per cada línia (9 unitats) que un centre de complexitat estàndard, és a dir, un professional docent més per cada 180 alumnes. Agafant
com a univers el conjunt del personal docent de primària, l’any 2022 només l’1,8% es destina a compensar el nivell de complexitat dels centres i
només el 2,7% es destina a l’educació inclusiva de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Personal d’atenció educativa

La insuficiència de personal als centres d’alta complexitat afecta especialment el personal d’atenció educativa, apunta l’informe, tant als centres
públics com als concertats. En aquest sentit, el Departament d’Educació garanteix una dotació de tècnic especialista en educació infantil (TEI) a les
escoles i una dotació de tècnic d’integració social (TIS) als instituts que són considerats de màxima complexitat, però no està garantida aquesta
provisió en centres d’alta complexitat, ni tampoc, en el cas dels TEI, en escoles de màxima complexitat d’una línia. Per exemple, prop del 40% de
centres d’alta complexitat no té la figura professional del TIS.

La provisió d’aquest suport als centres amb elevada complexitat és limitada. En el cas dels TIS, per exemple, el curs 2021/2022 hi havia una ràtio de
TIS per cada 393,2 alumnes a centres amb elevada complexitat en el sector públic i una per cada 712,7 alumnes a centres amb elevada complexitat
en el sector concertat. Si prenem com a referència els educadors socials, la ràtio és d’una dotació per cada 2.260,7 alumnes a centres públics amb
elevada complexitat. Així, el Síndic considera que “es fa difícil incidir de manera significativa en les condicions d’educabilitat de l’alumnat d’aquests
centres amb aquestes ràtios”.

La situació a la concertada d’elevada complexitat

Per pràcticament cadascun dels aspectes analitzats, la situació empitjora en el cas de la seixantena centres d’elevada complexitat del sector
concertat. L’informe apunta que la dotació de personal és encara més marginal, ja que els concerts educatius són lineals i només es fixen en la
grandària del centre i no en la seva complexitat, això fa que es trobin “en una situació més precària que la resta de centres concertats i també que la
resta de centres públics, independentment de la seva complexitat”.

Una altra dada, força sorprenent. Hi ha 31% de centres públics de molta alta complexitat que no tenen aula d’acollida. Però en el cas dels concertats
aquest percentatge s’eleva al 54,5%. El mateix succeeix amb el 54,2% i el 69,8% dels centres públics i concertats d’alta complexitat.

https://lectoresilectors.diarieducacio.cat/
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/9079/Informe Dotacio centres elevada complexitat_cat_def.pdf


Pel que fa al personal d’atenció educativa, l’informe destaca que en el sector concertat és més prevalent la contractació de personal docent
addicional mitjançant el pagament de quotes de les famílies, circumstància que no es produeix tant en els centres concertats amb elevada
complexitat. Per tant, aquests centres concertats, a diferència dels del sector públic, acostumen a disposar d’una dotació de plantilles més baixa que
els centres concertats amb una composició social afavorida.

Mobilitat, interinatge i falta d’acompanyament

Un altre dels dèficits que assenyala l’informe és l’elevada mobilitat de les plantilles, que les xifres indiquen que afecta especialment els centres amb
especial complexitat socioeducativa, la qual cosa està relacionada amb la manca d’incentius per exercir la funció docent en aquests centres. El
percentatge d’interins als centres de molt alta complexitat (52,1% a primària i 60,5% a secundària) se situa per sobre de la mitjana (41% a primària i
50,7% a secundària). El percentatge de places de destinació definitiva en aquests centres (33% a primària i 20,6% a secundària), en canvi, se situa
per sota de la mitjana (40,6% a primària i 29,0% a secundària).

https://diarieducacio.cat/wp-content/uploads/sites/37/2022/11/graficasindic1.jpg


No només no hi ha incentius (retributives i horàries) per a què el professorat experimentat es quedi en aquests centres sinó que, ben al contrari, el
Decret 39/2014 reconeix l’exercici de la funció docent en un centre amb elevada complexitat com un mèrit per accedir posteriorment a altres centres,
“la qual cosa pot incentivar la mobilitat i l’accés a centres de màxim”, apunta l’informe.

A més, afegeix, els dèficits del professorat en formació i experiència relacionades amb l’atenció de la diversitat fa que part del professorat que
accedeix als centres públics amb elevada complexitat no disposi de la preparació necessària per desenvolupar la seva tasca en aquest tipus de
centres.

Un altre aspecte que l’informe considera que no es té prou en compte és el fet que la concentració de necessitats educatives específiques d’aquests
centres exigeix als professionals que hi treballen que es coordinin més amb la xarxa de serveis socials, educatius i de salut del territori que atén
l’alumnat més enllà de l’horari escolar. Però la normativa que regula l’horari laboral no ofereix un tractament específic al personal que treballa en
aquests centres ni reserva més temps a fer tasques de coordinació a aquests professionals en comparació amb els professionals que treballen en
centres sense aquesta complexitat. També dificulta aquest treball en xarxa la saturació dels EAP i altres serveis educatius de zona i la dedicació i el
suport insuficients d’aquests serveis als centres amb elevada complexitat.

Propostes d’actuació

A partir d’aquí, l’informe enumera algunes propostes d’actuació que van en la línia d’aconseguir plantilles més competents per atendre la
complexitat, aconseguir equips educatius més estables i cohesionats, incrementar les dotacions de professionals o fer un treball més integrat en
l’entorn.

Algunes de les mesures proposades són incrementar la provisió de personal d’atenció educativa als centres amb elevada complexitat i incorporar-
los com a part de la plantilla; promoure un programa específic de formació i acompanyament per als equips educatius d’aquests centres; millorar les
condicions de treball en què el professorat d’aquests centres desenvolupa la seva feina o establir un sistema d’incentius no econòmics orientat a la
retenció i estabilització de la plantilla; incrementar les hores de coordinació i tutoria del professorat, i desplegar els contractes programa per dotar de
més recursos aquest tipus de centres.

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!

https://diarieducacio.cat/wp-content/uploads/sites/37/2022/11/graficasindic2.jpg
https://lectoresilectors.diarieducacio.cat/


Mitjà: La República

Publicat: 29/11/2022

El Síndic de Greuges sosté que l’increment
de recursos als centres educatius no ha
servit per reduir-ne la complexitat La
República
ACN Barcelona – El Síndic de Greuges sosté que l’increment de recursos als centres educatius
de Catalunya no ha servit per reduir-ne la complexitat. En un informe presentat aquest dilluns en
el marc del Pacte contra la segregació escolar de Catalunya, assenyala que tot i incrementar de
manera significativa la dotació de personal al sistema, el model vigent de provisió de recursos
no ha permès avançar cap a una distribució més equitativa de recursos humans i de
finançament entre centres. D’altra banda, el document subratlla que cal treballar en una major
estabilitat de les plantilles – millorant les condicions del personal que hi treballa – i garantir un
millor acompanyament, com dos grans eixos prioritaris.

L’informe recull els treballs de la comissió d’estudi sobre drets laborals, dotació de personal i
segregació escolar, integrada per vint-i-cinc persones expertes a proposta del Departament
d’Educació, del Síndic de Greuges, dels sindicats, de les patronals de l’escola concertada i de la
resta de membres signataris. Aquesta té com a objectiu formular propostes de millora
relacionades amb la provisió de personal docent i de suport als centres amb elevada
complexitat. D’acord amb dades del curs escolar 2021/2022 a Catalunya hi ha 666 centres
públics amb alta i molt alta complexitat, i 64 de concertats amb aquestes mateixes
característiques.

Si bé el document posa en valor l’esforç d’Educació en la lluita contra la segregació escolar,
recordant que el pressupost destinat s’ha incrementat en un 52,5% des del 2014, amb un
augment de les plantilles als centres públics d’un 18,3%, també avisa que als centres d’alta
complexitat existeixen encara un seguit de dèficits, especialment en relació amb la gestió dels
equips educatius, que no s’han revertit a partir d’aquest increment de recursos.

<strong>Distribució molt o completament lineal</strong>

En aquest sentit, reconeix que la normativa que regula la provisió de plantilles als centres
públics discrimina positivament els centres amb elevada complexitat, de manera que aquests
tenen una dotació de personal docent més elevada que els centres que no tenen aquesta
complexitat, però ho fa de manera insuficient. Per això, tot i que les reduccions de les ràtios i
hores lectives són mesures que ajuden a millorar les condicions amb què es presta el servei
educatiu al conjunt dels centres escolars, s’han aplicat de manera lineal, sense contribuir a
garantir una distribució més equitativa del professorat.

En el cas del centres concertats aquesta dotació és encara més marginal, ja que el concert
educatiu és totalment lineal i no està condicionat a la complexitat dels centres. La no
equiparació de les dotacions de plantilles entre centres públics i concertats situa els centres
concertats amb alta o molt alta complexitat en una situació més precària que la resta de centres
concertats, i també que la resta de centres públics, independentment de la seva complexitat.

<strong>Menys dotació de plantilles als concertats</strong>



L’informe també destaca que en el sector concertat és més prevalent la contractació de personal
docent addicional mitjançant el pagament de quotes a les famílies, circumstància que es dona
menys en els centres concertats amb elevada complexitat. D’aquesta manera, els centres
concertats amb elevada complexitat – a diferència del sector públic – acostumen a disposar
d’una dotació de plantilles més baixa que els centres concertats amb una composició social
afavorida.

La insuficiència de personal als centres d’alta complexitat afecta especialment el personal
d’atenció educativa, tant als públics com concertats. El Departament d’Educació garanteix una
dotació de Tècnic especialista en educació infantil (TEI) a les escoles i una dotació de Tècnic
d’integració Social (TIS) als instituts que són considerats de màxima complexitat, però no està
garantida en centres d’alta complexitat, ni tampoc, en el cas dels TEI, en escoles de màxima
complexitat d’una línia. Per exemple, en el cas dels TIS, prop del 40% de centres d’alta
complexitat no té aquesta figura professional. 

D’altra banda, la provisió d’aquest suport als centres amb elevada complexitat és limitada. En el
cas dels TIS, per exemple, el curs 2021/2022 hi havia una ràtio de TIS per cada 393,2 alumnes a
centres amb elevada complexitat en el sector públic i per cada 712,7 alumnes a centres amb
elevada complexitat en el sector concertat. Per això, segons l’informe, es fa difícil incidir de
forma significativa en les condicions d’educabilitat de l’alumnat d’aquests centres amb aquestes
ràtios.

<strong>Altres dèficits a resoldre</strong>

Tal com recull el document, les direccions dels centres amb elevada complexitat també
assenyalen la insuficiència de suports com ara les aules d’acollida o el personal que atén
l’alumnat amb necessitats educatives especials. Així, per exemple, el 31,1% dels centres públics
de molt alta complexitat i el 54,5% dels centres concertats de molta alta complexitat no disposen
d’aula d’acollida, de la mateixa manera que també succeeix amb el 54,2% i el 69,8% dels
centres públics i concertats d’alta complexitat.

Un altre dels dèficits és l’elevada mobilitat de les plantilles, que les xifres indiquen que afecta
especialment els centres amb especial complexitat socioeducativa, la qual cosa està
relacionada amb la manca d’incentius per exercir la funció docent en aquests centres. El
percentatge d’interins als centres de molt alta complexitat (52,1% a primària i 60,5% a
secundària) se situa per sobre de la mitjana (41,0% a primària i 50,7% a secundària). El
percentatge de places de destinació definitiva en aquests centres (33,0% a primària i 20,6% a
secundària), en canvi, se situa per sota de la mitjana (40,6% a primària i 29,0% a secundària).

A més, els dèficits de formació i d’experiència relacionada amb l’atenció de la diversitat per part
del professorat fa que part d’aquest accedeixi als centres públics amb elevada complexitat
sense l’experiència i la preparació necessàries per desenvolupar la seva tasca en aquesta
tipologia de centres. A més, la concentració de necessitats educatives específiques exigeix als
professionals una necessitat més gran de coordinació amb la xarxa de serveis socials, educatius
i de salut del territori que atén l’alumnat més enllà de l’horari escolar, però la normativa que
regula l’horari laboral no ofereix un tractament específic al personal que treballa en aquests
centres ni reserva una dedicació horària més gran a tasques de coordinació.

La saturació dels EAP i altres serveis educatius de zona i la insuficient dedicació i suport
d’aquests serveis als centres amb elevada complexitat també dificulta aquest treball en xarxa.



<strong>Diferents propostes d’actuació</strong>

Finalment, l’informe enumera algunes propostes d’actuació que van en la línia d’aconseguir
plantilles més competents per atendre la complexitat, equips educatius més estables i
cohesionats, incrementar les dotacions de professionals o un treball més integrat en l’entorn. 

Algunes de les mesures proposades passen per incrementar la provisió de personal d’atenció
educativa als centres amb elevada complexitat i incorporar-los com a part de la plantilla,
promoure un programa específic de formació i acompanyament per als equips educatius
d’aquests centres, millorar les condicions de treball en què el professorat hi desenvolupa la seva
feina o establir un sistema d’incentius no econòmics orientat a la retenció i estabilització de la
plantilla.
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ciones beneficiadas por el au-
mento del IRSC es la Renda Ga-
rantida de Ciutadania (RGC), que 
pasará de 644 euros a 695,5 eu-
ros al mes, en caso de un único 
perceptor. En este sentido, este 
diario ha podido confirmar que 
también se reclamará al Gobier-
no que se traspase la gestión del 
ingreso mínimo vital (IMV) para 
multiplicar la eficiencia de ama-
bas rentas sociales. Una petición 
que ya se abordó en la comisión 
bilateral y que la Generalitat vol-
verá a poner ahora sobre la mesa 
con el apoyo de las patronales y 
los sindicatos.  

Los empresarios han apreta-
do especialmente en conseguir 
dos compromisos del Govern. 
Por un lado, la garantía de que las 
nuevas cuentas públicas inverti-
rían 680 millones de euros en el 
sector industrial. Para los agen-
tes sociales es clave que el Ejecu-

tivo se haga corresponsable del 
Pacte Nacional per a la Indústria, 
firmado recientemente y que 
pretende revertir el declive y re-
vigorizar el sector secundario 
que ha vivido Catalunya durante 
los últimos años.  

Otro punto que las patronales 
han situado y que especialmente 
Pimec llevaba tiempo abande-
rando es acelerar la implemen-
tación de la ventanilla única para 
permisos empresariales. Aquí 
Aragonès se compromete a dotar 
de más presupuesto a los depar-
tamentos técnicos para acelerar 
trámites e impedir que se pier-
dan inversiones por la tardanza 
de permisos que dependen de 
medio ambiente, bomberos o 
urbanismo, entre otros. 

Las ayudas 

A través del IRSC se calculan casi 
todas las ayudas sociales que 
concede el Govern. La más po-

pular es la Renda Garantida, 
aunque hay muchas más. Por 
ejemplo, una pareja con dos o 
tres hijos que viven en el área 
metropolitana de Barcelona no 
puede ingresar más de 29.000 
euros al año para acceder a la 
lista de espera de pisos de 
emergencia social.  

El IRSC también estipula 
quienes son las familias vulne-
rables a quien las compañías 
eléctricas no les pueden cortar 
la luz y determina el acceso a las 
becas comedor, las ayudas al 
pago del alquiler o el acceso a los 
repartos de alimentos derivado 
por servicios sociales. El indica-
dor permanecía en el congela-
dor desde el último gobierno de 
José Montilla, en 2010, si bien la 
ley dice que esta cifra debe revi-
sarse cada año en el presupues-
to de la Generalitat. n

No es 
economía,  
es política, 
estúpidos 

Apunte

Jordi Mercader

Un asesor de Bill Clinton puso de 
moda hace 30 años una frase ocu-
rrente y contundente: «Es la eco-
nomía, estúpido». El candidato 
demócrata pretendía afearle a 
George Bush su predilección elec-
toral por la política exterior; a par-
tir de ahí, la frase se convirtió en un 
mantra. Oriol Junqueras tiene su 
particular estilo para los sermones 
políticos y en su advertencia a la 
oposición independentista y a la 
socialista para convencerles de la 
urgencia y prioridad de aprobar los 
presupuestos evitó calificarlos de 
estúpidos (solo les acusó de egoís-
tas y miopes) por no saber percibir 
la legitimidad de ERC para exigir a 
todos que sometan sus intereses a 
los del Gobierno de Pere Aragonès. 
Junqueras soslayó naturalmente 
que Junts y PSC están legitimados 
también para negarles a los repu-
blicanos su apoyo. 

Los presupuestos catalanes de-
penden en buena medida de la 
orientación de los presupuestos 
del Estado y estos están encami-
nados por Pedro Sánchez, gracias 
entre otros a los diputados de ERC. 
Las cuentas autonómicas no tie-
nen porque ser miméticas, sin 
embargo, difícilmente desvirtua-
rán el carácter progresista de las 
del gobierno central que también 
lo es de Catalunya. Así las cosas, 
todo parece indicar que, tanto 
Junts como PSC, lo que le están di-
ciendo a ERC cuando le apremian a 
negociar es que la decisión sobre 
qué votos eligen para sacar ade-
lante los presupuestos de la Gene-
ralitat «es política, estúpidos». 

El presidente Aragonès quisiera 
aprobar los presupuestos con los 
votos de PSC, Junts, En Comú Po-
dem y la CUP, evitándose el riesgo 
de elegir socio político para los 
meses que le quedan en el Gobier-
no. ERC rehúye una decisión tras-
cendental para el futuro de la polí-
tica catalana y en consecuencia 
para el país, su economía, para las 
relaciones con el Estado y para el 
‘procés’ bis. La disyuntiva es entre 
la ruptura del bloqueo político y la 
apuesta por la transversalidad o la 
insistencia en la vieja política de 
«la puta y la Ramoneta» que el 
mismísimo Jordi Pujol dio por fi-
niquitada en 2012.   n

El ‘president’ Pere Aragonès pre-
sentó ayer un centenar de medi-
das de impulso del catalán en di-
versos ámbitos del Govern, entre 
ellos la sanidad, las autoescuelas 
y el profesorado de secundaria, 
para lograr poder «vivir plena-
mente y libremente en catalán». 
Tras una reunión extraordinaria 
del Consell Executiu celebrada en 
el Institut d’Estudis Catalans 
(IEC), Aragonès aprovechó para 
sacar pecho sobre el conflicto del 
castellano en la escuela. 

En respuesta a posiciones crí-
ticas de parte del independentis-
mo, afirmó que «un año después 
[de la sentencia del Supremo so-
bre el castellano en las escuelas] 
el 25% lineal de castellano no se 
aplica» salvo el caso de 26 grupos 
sobre un total de 72.000. Ara-
gonès se felicitó porque no se es-
té aplicando la referida sentencia 
«porque el poder legislativo y el 
ejecutivo hemos hecho nuestro 
trabajo en defensa del modelo 
lingüístico en la escuela». 

Aragonès detalló, junto a la ti-
tular de Cultura del Govern, 
Natàlia Garriga, que entre las 100 
medidas de impulso del catalán 
que el Govern ha aprobado, se in-
cluye que en el máster de forma-
ción al profesorado de secundaria 
se introduzca la formación en 
«inmersión y gestión del multi-
lingüismo para que todos los do-
centes tengan herramientas para 
mantener el catalán en las situa-
ciones diversas de las aulas». Ga-

rriga argumentó que «las aulas 
han cambiado» y se debe poder 
trasmitir el catalán «en todas las 
situaciones». 

Entre las medidas adoptadas, 
Aragonès destacó el refuerzo del 
catalán en los hospitales y en los 
centros de atención a personas 
mayores o dependientes. Tam-
bién se fomentarán los conteni-
dos en catalán en las autoescue-
las para favorecer que los exáme-
nes de conducir puedan ser en 
catalán sin la necesidad de una 
petición previa. 

Rotulación en comercios 

También se plantea que las san-
ciones por incumplir la rotulación 
en catalán en comercios se pue-
dan sustituir por cursos formati-
vos de catalán. Garriga explicó 
que se trabaja desde hace meses 
para adaptar el código de consu-
mo y detallar que tanto los docu-
mentos legales de los comercios 
como la atención oral puedan te-
ner una «disposición inmediata» 
en catalán. La voluntad no es 
sancionadora, señaló, dado que el 
60% de los expedientes quedan 
archivados. En 2022 se han im-
puesto 33 sanciones en este ám-
bito. Ha habido 456 denuncias y 
968 actuaciones de oficio. 

Garriga también señaló como 
prioridad fomentar el catalán en 
el sector audiovisual, tanto en 
películas como series, mediante 
el diálogo con las plataformas de 
difusión. Aragonès se quejó de 
que el catalán sigue siendo «una 
lengua minorizada por un Esta-
do que dificulta su plena norma-
lización».  n

FIDEL MASREAL 
Barcelona

La Generalitat lanza 
100 acciones para 
fomentar el catalán
> Aragonès minimiza los casos en los 
que se imparte el 25% en castellano

Jordi Cotrina

El incremento del 
importe de las 
prestaciones 
supone 144 millones 
de gasto más 

680 
millones de euros son 
los que ha garantizado 
que invertirá para pro-
mocionar la industria y 
reforzar su peso en el 

PIB catalán 

144 
millones de euros son los 

que destinará adicionalmen-
te para costear la revaloriza-

ción de las prestaciones y 
subsidios sociales 
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Profesores de toda España critican la
"precipitación" de la ley de educación

El sindicato CSIF denuncia la "sobrecarga" que la
nueva norma ha supuesto para los docentes

Asegura que la enseñanza competencial "atenta contra
la libertad de cátedra y la autonomía" de colegios e
institutos

Ante la llamada del sindicato CSIF, cientos de profesores se concentraron hace un mes en el
Ministerio de Educación para protestar por la nueva ley educativa, la Lomloe, que ha entrado
en vigor este curso escolar en los cursos impares. Como no obtuvieron respuesta alguna del
departamento que dirige Pilar Alegría, la central ha convocado este martes a la prensa para
volver a cargar contra la ley, una norma que apuesta por la enseñanza competencial. Cambiar el
modelo educativo supone, según el sindicato, "atentar contra la libertad de cátedra y la
autonomía" de colegios e institutos.

Los responsables de CSIF han subrayado que hay un hartazgo generalizado en toda España
entre el profesorado por la ley. La Lomloe, en su opinión, se ha empezado a aplicar con
precipitación y ha provocado una sobrecarga a los docentes, que no solo tienen que enseñar
a sus alumnos de manera diferente, sino también "aprender" la nueva legislación y afrontar
problemas, como la nueva evaluación (una decisión colegiada, según la normativa, algo que,
en realidad, se lleva haciendo desde siempre en los centros) y los nuevos libros de texto, que en
muchas autonomías se han publicado con retraso.

La Lomloe, a juicio de CSIF, no soluciona los problemas endémicos de la educación: el
fracaso escolar, el paro juvenil, las diferencias entre comunidades autónomas, las excesivas
ratios y los horarios alargados. "Así no podemos continuar. No descartamos más
movilizaciones e, incluso, una huelga", ha advertido el presidente de la sección del sindicato
dedicada a educación, Mario Gutiérrez.

El sindicato pide paralizar la ley, algo prácticamente imposible. Por ello, instan a que se
consulte al profesorado, que se le dé formación y que se le otorgue flexibilidad. También lanzan
una histórica reivindicación: un pacto de Estado por la educación.

Con la actual legislación, no es que la memorización -hoy algo denostada- haya desaparecido
de un plumazo de las aulas. Los alumnos y las alumnas aprenden contenidos, efectivamente,
pero deben saberlos aplicar para desarrollar destrezas y aptitudes. Un ejemplo: no se trata
tanto de aprender de memoria el libro de texto de Lengua y Literatura, sino de ser capaz de
defender una idea en un debate, distinguir hechos de opiniones, o montar una obra de teatro.
Esa, al menos, es la teoría.

Catalunya es una de las comunidades donde el modelo de educación por competencias hace
tiempo que se trabajaba en la primaria. Este sistema de aprendizaje transversal y por proyectos

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221019/profesores-sindicato-csif-protestan-ministerio-educacion-ley-celaa-77438225
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210118/ley-celaa-claves-educacion-8208698
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220206/educacion-por-competencias-curso-2022-23-cataluna-13180378
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221103/combatir-bullying-reducir-fracaso-escolar-entrevista-rocio-garcia-carrion-77997692


es el que ahora ha avalado la Lomloe y se ha extendido a ESO, bachillerato y FP. En el resto de
comunidades autónomas, la ley les ha llegado de nuevo, sin ninguna experiencia previa, de ahí
la inquietud más intensa si cabe entre el profesorado.

“Para que los alumnos y las alumnas sean competentes hace falta que hayan aprendido
conceptos y tengan herramientas cognitivas&rdquor;

Mario Gutiérrez, responsable de educación de CSIF

"Para que los alumnos y las alumnas sean competentes hace falta que hayan aprendido
conceptos y tengan herramientas cognitivas", ha criticado Gutiérrez, que ha calificado de
"vergonzoso" el hecho de que la futura prueba de acceso a la universidad (EVAU) se realice
mediante test. "Como si fuera un examen de conducir"&rdquor;, ha lamentado. "Los estudiantes
que van a ir a las facultades deben saber realizar análisis y comentarios de texto", ha añadido.

Reivindicación laboral

Noticias relacionadas

A todas las reivindicaciones profesionales, se suma la laboral. El responsable del sindicato ha
destacado las enormes diferencias -de hasta 700 euros- de retribución que tiene los profesores
de la educación pública en función de en qué comunidad ejerzan. Asimismo, debido a la
inflación, los profesores calculan que en 2024 ganarán hasta 280 euros menos.

El responsable de CSIF también ha sido muy duro con la figura del coordinador de bienestar, la
persona encargada, entre otras tareas, de vigilar, controlar y actuar en los casos de 'bullying'.
"Es un engaño para la sociedad. No tienen formación específica, ni preparación, ni tiempo. Es
una figura que tiene objetivos muy elevados, pero es imposible que se encargue de ello a un
profesor, que no tiene conocimientos en psicología ni en asuntos legales. Esa figura es un
barniz que se da a un edifico que se cae a trozos. La educación está en un momento crítico", ha
concluido.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221126/bullying-silencio-falta-recursos-problema-estado-79095357
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ESTHER ARMORA 
BARCELONA 

La asociación Abogados Cristianos ha 
solicitado medidas cautelarísimas 
ante la sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña (TSJC) para que 
la Generalitat cancele su programa 
educativo ‘CoEduca’t’, un plan de edu-
cación afectivo-sexual que el depar-
tamento de Educación de la Genera-
litat puso en marcha el curso 2019-
2020 para, según expone en la página 
web del programa, «ayudar a los cen-
tros educativos a potenciar y visi-
bilizar la perspectiva de género, la 
coeducación y la educación afec-
tivosexual». 

Cómo practicar sexo oral 
Entre los materiales dirigidos a los 
alumnos de segundo ciclo de Educa-
ción Infantil (de 3 a 5 años), figura un 
taller en el que se enseña a los niños 
de estas edades a masturbarse, lo que 
la entidad considera «una aberra-
ción». En otro material dirigido a 
alumnos de tercer y cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), el plan impulsado por el Go-
bierno autonómico asesora a los es-
tudiantes, por ejemplo, sobre cómo 
practicar sexo oral o masturbarse, y 
les indica si el aborto es legal y gra-
tuito. La formación política Vox ini-
ció el mes pasado una campaña con-
tra el programa al entender que «pro-
mueve, entre otras cosas, la 
masturbación entre niños de 3 años, 
el consumo de pornografía entre ni-
ños de 8 años y el sexo oral entre ado-
lescentes de 12 años». 

La organización de juristas ha pe-
dido la paralización del programa al 
entender que «viola varios derechos 
fundamentales recogidos en la Cons-
titución como son el derecho a la pro-
tección de la juventud y la infancia, y 
el derecho de los padres a decidir so-
bre la educación de sus hijos confor-
me a sus convicciones religiosas o mo-
rales». 

«Exploración del gozo» 
Denuncia que el programa de educa-
ción afectivo-sexual incluye, entre 
otras cosas, para el segundo ciclo de 
Educación Infantil (3-5 años) «abor-
dar la masturbación en la primera in-
fancia como ejercicio de autoconoci-
miento y exploración de gozo y pla-

asociación cree que «es una intromi-
sión por parte de los políticos en la 
educación de nuestros hijos, que co-
rrompe a los niños y destruye su in-
fancia». 

El taller ‘Sensaciones’, incluido en 
las «Orientaciones para la Educación 
afectivo sexual» dirigido a alumnos 
de segundo ciclo de Educación Infan-
til y elaborado para ‘Coeduca’t’ por la 
Asociación de Derechos Sexuales y 
Reproductivos y el Centro Joven de 
Atención a las Sexualidades, propo-
ne «explorar la masturbación en la 
infancia como un hecho normaliza-
do y un ejercicio de placer y autoco-
nocimiento». Dentro del ejercicio se 
plantea que los niños se estiren en el 
suelo y exploren determinadas par-
tes de su cuerpo «respetando la libre 
decisión de cada niño y su deseo». 

Adoctrinamiento 
«El programa que propone ‘Coedu-
ca’t’ es un claro ejemplo de extralimi-
tación, de introducción de ideologías 
no amparadas en la moral democrá-
tica, sino que suponen pensamientos 
y opiniones objeto de debate y sobre 
los que no existe el menor consenso 
social, ni científico. Se trata de un 
adoctrinamiento impuesto obligato-
riamente que refleja un concepto más 
que discutible de la sexualidad y de 
la identidad de género, lo que supo-
ne un atentado contra el derecho de 

los padres a la educación de sus hi-
jos así como del derecho de los ni-
ños a que no se les imponga una 
determinada concepción, discuti-
da y más que discutible, de la se-
xualidad», concluye la organiza-
ción de juristas. Asimismo, ha pues-

to en marcha además una recogida 
de firmas en su página web contra el 
plan. 

Por su parte, Vox ha denunciado 
también con contundencia el progra-
ma de la Generalitat, que se ha im-
plantado ya en un millar de centros 
educativos, al considerar que «pro-
mueve la mastubarción entre niños 
de 3 años, el consumo de pornogra-
fía entre niños de 8 años, el sexo oral 
entre adolescentes de 12 años o que 

en infantil se promue-
van juegos en 
los que se in-
tenta desvin-
cular la asigna-
ción de género 
de los genita-
les». 

El portavoz 
de Vox en Cata-
luña, Joan Garri-
ga, ha exigido la 
dimisión del Con-
sejero de Educa-
ción, Josep Gon-
zàlez-Cambray,  
como responsable 
del programa. «La 
Generalitat está 
pervirtiendo a nues-
tros hijos con un 
programa educativo 

ideológico e impuesto por el separa-
tismo y la izquierda», denunció Ga-
rriga.

La guía educativa que enseña  
a masturbarse desde los 3 años 
llega a los tribunales de Cataluña
∑ Una asociación de 

juristas pide al TSJC la 
retirada del plan de la 
Generalitat ‘CoEduca’t’

Imágenes del material de consulta 
sugerido por el programa  // ABC

El programa ‘Coeduca’t’, 
dirigido a los alumnos desde la 
etapa de Educación Infantil a 
cuarto de la ESO, se nutre, 
entre otros materiales, de los 
contenidos de una página web 
llamada ‘kit del placer’.  Esta 
web es de la asociación 
Sidaestudi que, según Vox, 
recibe anualmente más de 
300.000 euros de subvenciones 
del Govern. El partido ha 
iniciado una campaña contra 
‘Coeduca’t’ que consiste en la 

difusión de un vídeo 
de denuncia en las redes y el 
reparto de unos folletos para dar 
a conocer a las familias en qué 
consiste este programa.

300.000 euros de 
subvención para el 
‘kit del placer’

El programa se  
ha implantado ya  
en un millar de centros 
educativos catalanes

cer en el contacto con el propio 
cuerpo». 

A juicio de la presidenta de Aboga-
dos Cristianos, Polonia Castellanos, 
«el programa incluye además la visua-
lización en clase de escenas audiovi-
suales en las que se exponen distin-
tos tipos de relaciones» y lo tilda de 
«aberración». La responsable de la 
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ISABEL MIRANDA 
MADRID 

Todo apunta a que no habrá tregua 
para el trasvase Tajo-Segura. El Go-
bierno retiró ayer en la reunión del 
Consejo Nacional del Agua su propues-
ta de ‘consenso’ sobre los caudales eco-
lógicos del Tajo, que abría la puerta a 
suavizar la exigencia si el estado del 
río era bueno. Según fuentes presen-
tes en la reunión, en un movimiento 
que causó gran desconcierto entre par-
te de los asistentes, el Ministerio para 
la Transición Ecológica volvió ayer a 
la propuesta inicial, mucho más dura 
y que podría mermar en un 50% el agua 
que recibe el Levante del trasvase. Un 
«momento histórico», según lo califi-
có Castilla-La Mancha. Un «engaño 
histórico», según Murcia.  

El Consejo Nacional del Agua, que 
reúne a Gobierno, comunidades autó-
nomas y entidades sociales, aprobó ayer 
los planes hidrológicos nacionales para 
el próximo lustro, un paso necesario an-
tes de que pasen por el Consejo de Es-
tado y por el Consejo de Ministros, quien 
tiene la última palabra. Entre estos pla-
nes, el más polémico era el del Tajo, que 
ha puesto en pie de guerra al Levante 
por la introducción de los caudales eco-
lógicos que, según sus cálculos, acaba-
rá mermando en más de 100 hectóme-
tros cúbicos al año el agua que reciben 
de la tubería manchega.   

En la recta final, hace apenas diez 

días, la Comunidad Valenciana, presi-
dida por el socialista Ximo Puig, anun-
ció junto con los socialistas murcianos 
un acuerdo con el Gobierno. Se elevaría 
de seis a siete metros cúbicos por se-
gundo el caudal del Tajo a su paso por 
Aranjuez, pero las siguientes dos subi-
das (hasta ocho y 8,6 hm3 para 2026 y 
2027), quedarían condicionadas al cum-
plimiento de unos objetivos ambienta-
les contenidos en el ‘Plan de Seguimien-
to’. La propuesta se trasladó en firme el 
pasado día 18 a las comunidades y que-
daría reflejada en un real decreto que 
acompañaba los planes.  

Pero la nueva propuesta puso en pie 
de guerra a Castilla-La Mancha, que ayer 
anunció en el Consejo Nacional del Agua 
que o se mantenía la subida completa 
de los caudales o votaría en contra del 
plan, según fuentes conocedoras. El se-
cretario de Estado de Medio Ambiente, 
Hugo Morán, dijo entonces que los cau-
dales ecológicos se elevarán sin tener 
en cuenta los resultados del Plan de Se-
guimiento, afirmando que eran cues-
tiones «sin vinculación» y asegurándo-
se así el voto a favor de los castellano-
manchegos.  

Artimaña y engaño 
El plan del Tajo salió aprobado con 54 
‘síes’, 22 ‘noes’, entre ellos el de Murcia, 
y 8 abstenciones, incluida la de la Co-
munidad Valenciana; pero los asisten-
tes a la reunión no vieron la redacción 
final que tendrá el real decreto que acom-
pañará al plan, es decir, el que contiene 
la vinculación o no de los caudales eco-
lógicos al estado del río. El ministerio, 
según las mismas fuentes, insinuó que 
el texto que se lleve al Consejo de Esta-
do y al Consejo de Ministros irá «per-
feccionado» o modificado. 

«Han tratado de sumar el mayor nú-
mero de votos haciendo creer prime-
ro que el recorte al trasvase no iba a 
ser tan dañino como parecía y, a últi-
ma hora, contentando a Castilla-La 
Mancha, indicando que en 2027 el in-
cremento del caudal ecológico será de 
8,65 m/s sin tener en cuenta ningún 
otro criterio», dijo ayer el consejero 
murciano Antonio Luengo.  

«El Consejo del Agua ha tomado una 
decisión histórica para salvar el Tajo, 
que afectará de manera notable a los 
caudales de Toledo y Talavera, sustitu-
yendo el trasvase por el cauce natural 
del río», celebró por su parte el presi-
dente de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page. «Vuelvo a tender la mano 
al conjunto de las autonomías y del Le-
vante para que, entre todos, fragüemos 
un pacto que nos dé sostenibilidad a to-
dos de acuerdo con las nuevas normas». 

Para Luengo, sin embargo, se trata 
de un «ataque histórico, injustificado, 
plagado de engaños y de oscuras arti-
mañas y que a buen seguro ha dejado 
sin argumentos a todos aquellos que co-
rrieron a celebrar las falsas promesas 
del Gobierno de España hace unos días». 

ELENA CALVO MADRID  

«Es discriminatorio y sectario». Así han 
recibido los profesionales uno de los úl-
timos cambios introducidos en la ley 
del aborto, que ayer dio un paso más en 
su tramitación. En concreto, la Comi-
sión de Igualdad del Congreso aprobó 
el texto que se votará en el Pleno, en el 
que se añadió una enmienda por la que 
se expulsará a los médicos objetores de 
los comités clínicos que intervienen en 
el diagnóstico de la enfermedad del feto.  

Además de «discriminatorio y sec-
tario es una barbaridad profesional, que 
atenta contra el profesionalismo», sen-
tencia la doctora Luisa González, vice-
presidenta del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid (Icomem), que la-
menta que se excluya a profesionales 
«perfectamente formados y que hacen 
en su práctica diaria un manejo exce-
lente en el campo de la Obstetricia». 

El comité clínico al que se refiere la 
ley está formado por profesionales que 

se encargan de confirmar anomalías fe-
tales incompatibles con la vida o enfer-
medades graves e incurables. Cuando 
entre en vigor la norma, ni los médicos 
objetores ni los que lo hayan sido en los 
últimos tres años podrán formar parte 
de él. La doctora González critica que 
las perjudicadas serán las mujeres, «que 
serán privadas de las seguramente muy 
ricas y pensadas aportaciones de estos 
profesionales para mejorar su vida».  

Estos comités, destacan los profesio-
nales médicos, están para dictaminar 
en casos de enfermedad grave. «Esa va-
loración es dependiente de tu forma-
ción y conocimiento como médico y gi-
necólogo y evidentemente independien-
te de tus creencias religiosas o de tu ética 
personal», sostiene Manuel Albi, gine-

cólogo y expresidente de la Sociedad de 
Ginecología y Obstetricia de Madrid.  
En sus más de 30 años de ejercicio en el 
sistema público, dice, ha formado par-
te de este comité: «En ninguna de las re-
uniones que mantuvimos se habló de 
otra cosa que de Medicina y diagnósti-
co prenatal. Nunca supe ni me impor-
tó si mis compañeros eran objetores». 

Coincide Tomás Cobo, presidente de 
la Organización Médica Colegial (OMC), 
en que a la hora de realizar este tipo de 
diagnósticos los profesionales tienen 
«los conocimientos y competencias ade-
cuadas para hacer un diagnóstico clíni-
co exacto», aunque sí considera que la 
objeción de conciencia se hace a la ley 
entera, «no a la práctica, a la ley en su 
conjunto».

Los médicos ven «sectario» que 
los echen de los comités clínicos

POR OBJETAR CONTRA EL ABORTO

Alejandro Cano, de la Red Ciudadana del Tajo, valoró ayer el Plan del Tajo antes del Consejo del Agua   // EFE

El Gobierno apacigua  
a Castilla-La Mancha  
y reduce el trasvase  
del Tajo al Levante
∑ Transición Ecológica 

desvincula la exigencia 
del caudal ecológico  
y el estado del río 
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Infraestructures. 
30 milions d’euros 
per a la conservació 
i explotació de 
carreteres a Tarragona 
El Consejo de Ministros, a la reu-
nió d’ahir i a proposta del Minis-
terio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mitma), va auto-
ritzar la celebració d’un contracte 
de conservació i explotació de la 
Xarxa de Carreteres de l’Estat a la 
província de Tarragona, amb va-
lor estimat de 30,39 milions d’eu-
ros. En concret, s’actuarà sobre 
196 km de carreteres, 67 km d’au-
tovia, inclosos al sector número 1 
de la província que abasta diver-
sos trams de les A-7N, A-27, T-11, 
N-240, N -340, N-340A i N-420A.  

La durada inicial del contracte 
és de tres anys, amb possibilitat 
de pròrroga per dos anys més, i 
s’emmarca en el programa de 
conservació i explotació de ca-
rreteres de Mitma. 

Tribunals. El 40% dels 
secretaris judicials se 
sumen a la vaga 

Un 40 per cent del lletrats de 
l’Administració de Justícia –
abans secretaris judicials– de la 
demarcació de Tarragona es van 
sumar ahir a la vaga convocada 
pels tres sindicats, segons fonts 

del col·lectiu. Es queixa que des-
prés d’haver aconseguit un 
acord a finals del 2021, es va pa-
ralitzar tot el maig d’aquest any.  

Entre els acords aconseguits i 
que, segons el col·lectiu, no s’han 
arribat a materialitzar, hi ha la pro-
mulgació del decret de substituci-
ons, que entre altres beneficis su-
posa un estalvi per a les arques 

públiques de catorze milions d’eu-
ros. Pel que fa a la productivitat, 
demanen una actualització imme-
diata del percentatge actual desti-
nat a aquest concepte com es va 
acordar. 

L’aturada ha estat desigual. A 
Valls van fer vaga les tres lletra-
des i a Reus es van sumar a la 
protesta 13 dels 16 lletrats, que 
van concentrar-se davant dels 
Jutjats, mentre que a Tarragona 
fou davant el Palau de Justícia. La 
vaga seguirà avui i el 14 i 15 de 
desembre.  

 
Cooperació. La II 
Setmana dels Drets 
Humans, sobre el 
canvi climàtic 
La Coordinadora d’ONG de Tar-
ragona, amb la col·laboració de 
la conselleria de Cooperació, 
presenta la II Setmana dels Drets 
Humans de Tarragona sota el tí-
tol ‘Emergència climàtica, un 
desafiament per als drets hu-
mans’. La programació serà del 
10 al 17 de desembre i s’han pro-
gramat 8 activitats de cinema , 

dansa, teatre, activitats infantils, 
col·loquis i exposicions, entre 
d’altres; que enguany tenen com 
a eix central l’emergència climà-
tica. Aquesta setmana és una 
gran oportunitat per aproximar-
nos i conèixer la situació dels 
drets humans des de diferents 
vessants i perspectives. 

 
Oci. Cultura i lleure 
al ‘Casal x Nadal’ 
Aquestes vacances de Nadal ar-
riba l’onzena edició de la progra-
mació ‘Casal x Nadal’ de l’Espai 
Jove Kesse. Del 20 al 23 i del 27 al 
30 de desembre, la conselleria 
de Joventut oferirà 25 propostes 
gratuïtes innovadores, creatives i 
lúdiques, dirigides a joves de 12 
a 35 anys, amb el propòsit d’ofe-
rir espais alternatius d’activitat 
durant Nadal. A més, es continu-
aran oferint els serveis habituals 
com la reserva d’espais i materi-
als, i les activitats de la primera 
planta. En aquest sentit, el ‘Casal 
x Nadal’ vol donar a conèixer 
l’activitat que ofereix l’equipa-
ment durant tot l’any.

Concentració ahir de lletrats a Tarragona. FOTO: ÀNGEL JUANPERE

EN BREU

NORIÁN MUÑOZ 
TARRAGONA 

Ciencia, arte, sostenibilidad, in-
tegración... Son algunos de los 
ejes de las experiencias que han 
sido reconocidas este año con los 
XI Premios IMET de Educación 
‘Josep Vives Ciurana’. 

Uno de los momentos más ce-
lebrados fue la entrega del pre-
mio de educación especial al  
Col·legi Públic d’Educació Espe-
cial Sant Rafael de la Diputació 
de Tarragona por su proyecto ‘Ara 
us ho porto’. En el mismo los 
alumnos de Auxiliar d’establi-
ments hotelers i de restauració 
entregan los pedidos que reciben 
de toda la escuela utilizando un 
triciclo adaptado. 

En la categoría de educación 
infantil de primer ciclo resultó 
ganador el proyecto ‘Els petits 
també fem ciència’ de la llar d’in-
fants municipal Sant Pere i Sant 
Pau. La idea parte del principio, 
como explicaba una de las edu-
cadoras responsables, de que los 
niños emplean el método científi-
co para sus aprendizajes desde 
que son bebés. 

‘Sant Jordi Mariner arriba a Ta-
rragona’ de l’escola Saavedra se 
llevó el premio de educación infan-
til de segundo ciclo. Se trata de 
un trabajo interdisciplinario que 
une arte, tecnología y conoci-
miento de la ciudad. 

En el apartado de educación 
primaria el trabajo premiado fue 
‘Quina aigua volem beure’ de la 
Escola PAX en el que los alumnos 
hicieron una investigación ex-
haustiva para comparar el agua 
de grifo y la embotellada con to-
das sus implicaciones medioam-
bientales. 

El premio de la categoría de ex-
periencias transversales de centro 
fue para ‘Camins’ de la Escola El 
Miracle. El proyecto partió de un 
trabajo para estudiar las migracio-
nes y, debido a la guerra de Ucra-
nia, terminó convirtiéndose en un 
proyecto abierto a la ciudad en el 
que participó toda la comunidad 
educativa con el objetivo de re-
caudar fondos para los refugiados 
de aquel país. 

Finalmente, el accésit especial 
‘Cultura de pau’ fue para el Institut 
Escola Mediterrani por su progra-
ma ‘El club dels valents’ con el 
que los alumnos aprenden a iden-
tificar situaciones de abuso y aco-
so para hacerles frente, así como 
a valorar las amistades que nos 
ayudan a crecer. 

Los premios, organizados por la 
conselleria d’Educació del Ayun-

tamiento de Tarragona y patrocina-
dos por Repsol, están dotados con 
1.200 euros. Además, todos los 
centros participantes reciben una 
ayuda de 300 euros para el mate-
rial. En esta convocatoria se pre-
sentaron 19 centros y un total de 
23 experiencias. 

Clàudia Aznar, directora técni-
ca del IMET, destacó el compro-
miso de la comunidad educativa 
de la ciudad y señaló que los pre-
mios son un ejemplo de los prin-
cipios de Tarragona como Ciudad 
Amiga de la Infancia y Ciudad 
Educadora. 

Tarragona

Los premios IMET 
reconocen las buenas 
prácticas de seis escuelas

Educación

Alumnos de la Escola Pax recibiendo el premio por su proyecto sobre el agua. FOTO: ÀNGEL ULLATE

A los galardones, que se entregaron ayer en el Institut Vidal 
i Barraquer, se presentaron 19 centros y 23 experiencias

Cada premio está dotado 
con 1.200 € y todos los 
centros participantes 
reciben 300 €



Mitjà: El Segre en Català

Publicat: 30/11/2022

3
SEGRE 
Dimecres, 30 de novembre del 2022 ÉS NOTÍCIA

La reducció d’una hora lectiva docent als centres a partir del gener, que Educació va pactar amb els sindicats 

perquè abandonessin les mobilitzacions, suposarà la incorporació de 254 dotacions de docents en els col·legis 

i instituts de Lleida. Els centres preferirien no haver d’aplicar aquesta mesura amb el curs començat.

3.566
DOCENTS NOUS

Nous professionals que s’incor-
poraran al gener a Catalunya per 
aplicar la reducció d’una hora lec-
tiva als docents.

254
DOCENTS NOUS A LLEIDA

Del total, a Lleida en corresponen 
254, dels quals 218 per als centres 
de les comarques del pla i 36 per 
als del Pirineu.

5.504
DOCENTS ACTUALS

Els centres públics de les comar-
ques de Lleida compten actual-
ment amb un total de 5.504 do-
cents, segons xifres d’Educació.

DADES

Els col·legis i instituts públics de Lleida 
guanyaran 254 docents al gener
Per cobrir la reducció d’una hora lectiva setmanal dels actuals professors

ENSENYAMENT PLANTILLA

J.MARTÍ/S.ESPÍN
❘ LLEIDA ❘ Els col·legis i instituts 
públics de Lleida disposaran a 
partir del gener de 254 docents 
més a l’entrar en vigor l’aplica-
ció de la reducció en una hora de 
la jornada lectiva setmanal dels 
mestres de Primària i els pro-
fessors de Secundària. Aquesta 
xifra pot patir alguna variació 
perquè aquest increment cor-
respon a dotacions, no a pro-
fessionals. Així, per exemple, 
n’hi pot haver una que l’ocupin 
dos docents a mitja jornada ca-
dascun. Del total, 218 seran per 
als centres de les comarques del 
pla i els 36 restants, per als del 
Pirineu. L’increment global de la 
plantilla s’atansarà al 5%, ja que 
actualment els centres públics 
de Lleida compten amb 5.504 
docents.

Educació va proposar aques-
ta reducció d’una hora lectiva 
setmanal als docents (seran 23 
de setmanals a Primària i 18 a 
Secundària), així com la incor-
poració de 3.566 de nous a tot 
Catalunya, perquè els sindicats 
desconvoquessin les vagues pre-
vistes per a l’inici d’aquest curs 
per reclamar la reversió de les 
retallades. No obstant, als cen-
tres no els està resultant fàcil 
aplicar aquest canvi amb el curs 
començat i preferirien deixar-ho 
per a l’inici del vinent. El de-
partament va plantejar una sè-
rie d’orientacions com intentar 
no substituir tutors ni mestres 
especialistes i que que els nous 
docents s’encarreguin dels des-
doblaments de classes o d’opta-
tives trimestrals.

Alguns centres han orga-
nitzat votacions en les quals 
majoritàriament el claustre de 
professors es va decantar per 
no remodelar els horaris a mig 
curs. El director d’un institut va 
assenyalar que només retallaran 
horaris a docents que ara en fan 
més del compte i desdoblaran 
grups o activitats de reforç. El 
responsable d’un altre centre 
va remarcar que els nous pro-
fessors serviran per rebaixar 
la ràtio en algunes assignatu-
res. Els centres apunten que 
aquesta reducció resulta encara 
més complicada a l’FP, perquè 
en ocasions falten especialis-
tes que puguin cobrir aquella 
hora. Alguns van indicar que 
aplicaran la reducció en funció 
de les necessitats manifestades 
per cada professor i, en gene-
ral, reforçaran la codocència i 
l’atenció a grups amb necessitats 
de suport.

Aspirants que van participar en oposicions docents el juny de l’any passat a Lleida.

GERARD HOYAS

PROCÉS SENSE OPOSICIONS

n El concurs de mèrits convo-
cat per Educació per convertir 
en funcionaris els titulars de 
12.859 places docents ocupa-
des per interins o substituts 
va rebre 36.000 sol·licituds, 
gairebé tres per cada plaça, se-
gons fonts sindicals. D’aques-
tes, com a mínim unes 3.000 
haurien estat presentades per 
docents de les comarques de 
Lleida. 

Aquest procediment, de 
caràcter excepcional, permet 
adquirir l’estatus de funciona-
ri sense haver de passar per 
unes oposicions, i s’emmarca 

en el procés d’estabilització 
de places en totes les admi-
nistracions públiques de l’Es-
tat. La majoria de les places 
es reparteixen entre el cos de 
professors de Secundària, amb 
6.285, i el de mestres, amb 
5.683. L’allau de presentats es 
deu al fet que únicament cal 
tenir les titulacions exigides i 
no és necessari acreditar cap 
temps mínim d’exercici de la 
docència. A l’hora de valorar 
els mèrits, aquest últim aspec-
te sí que compta, ja que l’ex-
periència es valora amb un 
màxim de 7 punts. Hi ha un 

màxim de tres punts més per 
formació acadèmica i un altre 
màxim de cinc que inclou les 
fases d’oposicions superades 
des del 2012 (2,5 punts per a 
cada una i un límit de dos fa-
ses) i els cursos de formació 
permanent.

Per la seua part, la Plata-
forma d’Interins Docents de 
Catalunya va impugnar el con-
curs de mèrits al considerar 
que l’experiència no té prou 
pes per garantir l’estabilitat 
dels actuals interins. El lletrat 
de la plataforma va indicar que 
compta menys del 60%, quan 
hauria de ser com a mínim el 
70 per cent, que només valoren 
un màxim de deu anys treba-
llats i que si un interí en té en 
diverses especialitats només 
li’n compta una, la que elegei-
xi, sense acumular els anys de 
les altres.

Concurs de mèrits per convertir en funcionaris 12.859 interins

La concertada 
denuncia que  
està infradotada 
per Educació

n Els centres concertats 
consideren que aquesta 
mesura és “una mostra 
més de la falta de recursos 
amb què l’administració 
dota” aquest sector. Re-
corden que estan “infra-
finançades i per això un 
40% del cost l’han d’as-
sumir les famílies” i as-
seguren que escolaritzen 
alumnes amb necessitats 
educatives especials sen-
se disposar dels mateixos 
recursos que la pública. La 
responsable d’un col·legi 
concertat va apuntar que 
no tenen tècnics d’edu-
cació infantil ni mestres 
d’educació especial, tret 
que els financin ells ma-
teixos. També va destacar 
que Educació proporcio-
na ordinadors a tots els 
alumnes en centres pú-
blics mentre que a la con-
certada només ha aportat 
una subvenció. 

En aquest sentit, la di-
rectora d’una altra esco-
la va assenyalar que per 
aconseguir recursos han 
de concursar per obtenir 
una subvenció, mentre 
que la Generalitat dota 
directament la pública. Va 
dir que no els han ofert la 
reducció horària.

IMPUGNACIÓ

Una plataforma l’impugna 

perquè considera  

que l’experiència  

no té prou pes
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Les Mestres Màgiques ajuden a les escoles
amb activitats i jocs per infants de 3 a 6
anys - La Manyana
Les Mestres Màgiques, Laura Freixes i Jessica Galià, presentaran aquest diumenge el seu nou
llibre ‘Entradas Relajadas: propuestas para Educación Infantil’ que engloba propostes
d’activitats i jocs per poder realitzar amb infants de 3 a 6 anys. El volum, de l’Editorial Sar
Alejandría, neix amb la intenció de compartir les propostes d’activitats de les Mestres Màgiques
amb els lectors, sobretot amb les escoles i els pares i mares. El llibre, “fruit de la nostra passió i
vocació pel món de l’ensenyament”, es presentarà diumenge 4 de desembre a dos quarts d’una
de la tarda al Moviment d’Innovació Educativa, al Carrer Bisbe Torres.

En el llibre hi ha diferents propostes de jocs i activitats, en castellà i català, dirigides a infants de
3 a 6 anys per poder utilitzar a les entrades relaxades de les escoles o en qualsevol altre
moment del dia a dia a l’aula o “inclús també les poden utilitzar les famílies a casa amb els seus
fills i filles”.

Es tracta d’activitats creades i dissenyades per les Mestres Màgiques que els lectors i lectores
podran seguir a través d’explicacions i il·lustracions. Després podran descarregar el material de
les activitats mitjançant diferents codis QR que estan disponibles darrere de cada proposta.

Les activitats estan agrupades en diferents temàtiques i ofereixen moltes possibilitats per poder
treballar de forma manipulativa amb els nens i nenes, per tal que puguin gaudir amb tranquil·litat
i aprendre a través del joc. Algunes de les temàtiques són les estacions de l’any, o les festes
tradicionals. Les propostes de Freixes i Galià solen ser recursos que els infants “ja han treballat
prèviament a l’aula” de manera que estan familiaritzats amb les activitats o la manera de jugar. A
més, aquestes activitats ajuden al fet que els infants “tinguin més vincle” i “s’ajudin els uns als
altres, fent un treballar cooperatiu en equip”, va apuntar Freixes.

Una de les activitats del llibre són les targetes de vocabulari, que les han dividit en tres: una amb
la imatge sola, una on només hi ha escrita la paraula i una amb la imatge i la paraula. El joc
consisteix a fer que els infants les puguin relacionar.

Freixes, que treballa en una escola de Mollerussa, i Galià, que treballa en una escola de Lleida,
també són formadores de recursos digitals i tenen una plataforma web amb activitats i jocs.
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Noticia L'Hospitalet - lhdigital.cat
La construcció de l’edifici de l’escola Paco Candel, que fa classe en mòduls prefabricats des de
fa 12 anys, podria estar més aprop després de la reunió que han mantingut recentment
l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, i el conseller d’Educació, Josep González Cambray.
L'Ajuntamwnt ha assumit que pagarà la urbanització de l'entorn. Ara la Generalitat hauria
de concretar si aporta la resta de sobrecost de l'obra. 

El projecte encara no s’havia posat en marxa per una discrepància pressupostària entre
Ajuntament i Generalitat, ja que entre el projecte inicial i el definitiu hi havia un decalatge de 2
milions d’euros. 

Un punt clau per desencallar el projecte ha estat que l’Ajuntament assumeix els més de
600.000 euros del cost de la urbanització de l’entorn de l’escola. 

El tinent d'alcaldia d'Educació, David Quirós, ha assenyalat que "ens hem compromès a
assumir aquests 600.000 euros que corresponen a la urbanització de l'entorn, que és el que
pertoca a l'Ajuntament. I els altres 1,3 milions són els que el departament d'Educació està
acabant d'ajustar abans de decidir que els assumeix".

Pel que fa al projecte constructiu, la Generalitat encara l'ha de validar. Segon el govern local la
Generalitat tindria previst fer una proposta alternativa pel que fa a les cobertes de fusta
previstes perquè siguin de més fàcil manteniment.

En relació a la decisió de l'Ajuntament de pagar una part de les obres perquè sigui possible la
construcció del nou edifici de l'escola Paco Candel, ERC de L'Hospitalet ha afirmat que la
urbanització de la zona i altres despeses vinculades al solar són partides que corresponen a
l’Ajuntament i ha criticat que l'adminstració municipal inclogués aquestes obres en el projecte
constructiu, fet que va augmentar els costos.

Jaume Graells, número 1 d'ERC a L'Hospitalt (que va ser exdirector de Serveis Territorials del
departament d'Educació de la Generalitat i exregidor d'Educació durant la seva etapa al govern
del PSC), ha indicat que ha estat "en aquestes dues bandes de responsabilitat i és claríssim que
la urbanització i els costos afegits per possibles servituds del solar que hagi de cedir
l'Ajuntament corresponen al Consistori".

Graells ha reclamat que amb el tema de l'escola Paco Candel no es faci "politiqueig", perquè,
segons el seu parer, "això només porta a la paràl·lisi i llavors sempre acaben perdent els
ciutadans".

El tinent d'alcaldia d'Educació, David Quirós, ha puntualitzat que "nosaltres assumirem allò que
ens pertoca i és l'altra part (la Generalitat) qui haurà de concretar sobre el paper el que haurà
d'assumir finalment".

Abans de posar en marxa la construcció de l’escola Paco Candel, l’Ajuntament i la Generalitat
hauran de signar el conveni corresponent per garantir el pressupost de 9 milions d’euros i posar
fil a l’agulla per deixar enrere els mòduls prefabricats i donar resposta a les necessitats de
famílies.

Un projecte que neix d'un procés participatiu



Fa molts anys que les famílies de l'escola Paco Candel reivindiquen un nou edifici per a l'escola.
El 2018 l'Ajuntament va arribar a un acord amb la Generalitat per tal d'accelerar la
construcció: l'Ajuntament s'encarregava de l'elaboració del projecte i avançaria els diners de
les obres de construcció. Uns diners que després hauria d'aportar la Generalitat. 

Per tal de elaborar el projecte, l'empresa adjudicatària va obrir un procés participatiu amb la
comunitat educativa. El resultat va ser un edifici molt lluminós, que aprofitava tots els espais,
molt polivalent i que tenia cura el medi ambient (veure programa Aula L'H en què es va parlar
del tema). El cost final del projecte sobrepassava els vuit milions i mig d'euros, dos milions més
del que s'havia considerat en un principi. Va ser aquest el punt que va encallar la negociació.

Les famílies, fartes d'estires i arronces van iniciar fa pocs dies accions de protesta. 

https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/12492237
https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/15116034
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/societat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15118249
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La Generalitat galardona el proyecto municipal para abordar el
'bullying' | Les notícies i tota la informació del Baix Llobregat i
l'Hospitalet

Sant Boi ha sido protagonista en el acto de entrega de los Premios Civismo 2022, convocados por el departamento de Derechos Sociales de la
Generalitat de Catalunya para reconocer acciones, entidades y personas que abordan el civismo o proponen reflexiones y mejoras sociales.

 

Por un lado, el Ayuntamiento ha recibido el premio en la categoría de Innovación gracias a su proyecto Irrupción restaurativa: creación de aulas, familias,
claustros, comunidades y normas inmunológicas frente al bullying, que facilita a la comunidad escolar santboiana herramientas para abordar los conflictos
antes, durante y después de que se produzcan. La problemática del bullying y las violencias escolares se enfoca mediante una metodología innovadora
que combina acciones inmunológicas (como talleres preventivos en las aulas) con acciones quirúrgicas para abordar situaciones concretas (como pueden
ser entrevistas afectivas o círculos de diálogo). Desde el consistorio explican que trabajan conjuntamente el Servicio Municipal de Mediación y
Restauración Comunitaria, la Policía Local y los Mossos d'Esquadra, con un porcentaje de éxito del 97,8% desde que se puso en marcha hace tres años.

 

Este mismo proyecto ya ha ganado este año otros dos premios: el Premio ADR Justicia 2022 a la mejor iniciativa de una administración pública en materia
de mediación y resolución de conflictos (concedido por el departamento de Justicia de la Generalitat) y el VI Premio de Buenas Prácticas Municipales en
la mejora de la Convivencia Escolar (otorgado por la FEMP y el Ministerio de Educación y FP). Además, el programa forma parte del Banco de Buenas
Prácticas de los Gobiernos Locales de la Federación de Municipios de Catalunya y la Fundación Carles Pi i Sunyer.

 

Por otra parte, la iniciativa Marianao té Cor, impulsada conjuntamente por la Fundación Marianao y el Ayuntamiento de Sant Boi, ha obtenido el Premio de
Civismo a la Virtud Civil y la Cohesión Social, un galardón que  reconoce a personas u organizaciones que destacan por la excelencia de su labor y la
trayectoria cívica y por actuaciones que favorecen la cohesión social y de servicio en el país.

 

Marianao té Cor reúne a personas e instituciones para dar respuesta a las necesidades sociales de este barrio de Sant Boi en los ámbitos de la
educación, la salud y la convivencia y para trabajar en la construcción de un barrio más inclusivo, cohesionado y participativo.
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Es posa en marxa a Palamós una nova edició del
projecte Rossinyol

Es posa en marxa a Palamós una nova edició del projecte Rossinyol

30/11/2022 Societat - Carlos Ribas

Els alumnes mentors i mentorats del projecte Rossinyol d'aquesta darrera edició. (Foto: Ajuntament de
Palamós).

Palamós ha posat en marxa una nova edició del projecte Rossinyol. És una activitat en què estudiants
universitaris fan de mentors o guies educatius de joves alumnes de centres de secundària, que són nouvinguts
al municipi i que necessiten potenciar la inclusió social, la ciutadania activa i el desenvolupament personal. En
aquest cas participen en el programa set joves mentorats de 12 a 15 anys i que cursen ESO a Palamós.

Els alumnes són procedents del Marroc, Hondures, Perú, Guinea Conakry, Cuba i Veneçuela. Des d’aquest
mes de novembre i fins al maig vinent, aquests joves faran activitats conjuntes amb els voluntaris universitaris
que els acompanyaran. Les set mentores han rebut una formació expressa per a aquesta finalitat. Són sis
estudiants de la UdG, dels cursos d’infermeria, educació infantil, TEI, educació social i treball social, i una de
l’Institut de La Bisbal, que és estudiant de CFGS d’integració social. Les parelles fan activitats de coneixement
de l'entorn, del municipi on viuen els joves. Es fan fora d’horari escolar, tardes i caps de setmana, amb un mínim
de tres hores setmanals. 

 El projecte Rossinyol 'Mentoria per a una societat inclusiva' es porta a terme en diversos municipis de les



comarques gironines. En el cas de Palamós l’activitat és coordinada des del Servei de Ciutadania i Immigració,
depenent de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós, en col•laboració amb l’INS
Palamós i l'Institut Escola Vila-romà, en conveni amb la Universitat de Girona; i la Fundació Girona, Universitat i
Futur.
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Tarragona lliura els XI Premis IMET
d’Educació - Tarragona Ràdio - Notícies,
programes i podcasts de Tarragona
La llar d’infants municipal de Sant Pere i Sant Pau, les escoles Saavedra, Pax i El Miracle, el
Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael i l’Institut Escola Mediterrani s’emporten els XI
Premis IMET d’Educació “Josep Vives Ciurana”. La comunitat educativa de Tarragona ha
omplert la sala d’actes de l’Institut Vidal i Barraquer en l’acte de lliurament dels guardons.

El premi de la categoria d’educació especial ha anat a parar al projecte “Ara us ho porto” del
Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael. El d’educació infantil de primer cicle l’ha
guanyat el projecte “Els petits també fem ciència” de la llar d’infants municipal Sant Pere i Sant
Pau. El projecte “Sant Jordi Mariner arriba a Tarragona” de l’escola Saavedra s’ha endut el
premi de la categoria d’educació infantil de segon cicle. I el treball “Quina aigua volem beure” de
l’escola Pax ha obtingut el premi de la categoria d’educació primària.

El premi de la categoria d’experiències transversals de centre ha estat pel projecte “Camins” de
l’escola El Miracle i el projecte “El club dels valents” de l’Institut Escola Mediterrani ha guanyat
l’accèssit especial sota el títol “Cultura de pau”.

Els premis, organitzats per la conselleria d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona i patrocinats
per Repsol, estan dotats amb 1.200 euros. Enguany, per primer cop, l’accèssit s’ha equiparat a
la resta de categories i també està dotat en 1.200 euros. A més, tots els centres participants
reben un ajut de 300 euros per tal de recuperar el cost dels materials utilitzats. En aquesta
convocatòria s’hi han presentat 19 centres i un total de 23 experiències.
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La Fundació Carulla convoca una nova
edició dels Premis Baldiri Reixac
Des de fa gairebé cinquanta anys, la Fundació Carulla treballa amb l'objectiu de transformar la
societat a través de la cultura i les arts, liderant, impulsant i connectant projectes culturals i
educatius que donin resposta als principals reptes que planteja la societat actual. En aquest
sentit, ha obert la 45a edició dels Premis Baldiri Reixac, un guardons que busquen projectes
educatius que donin resposta a dos reptes socials: l'emergència climàtica global i el foment del
català entre les noves generacions.

 Amb unes noves bases i un jurat també renovat, enguany els Baldiri presenten noves
categories. La primera és el Premi Baldiri a l'Escola Transformadora, que dotarà amb 3.000
euros el centre educatiu més compromès amb el canvi social a través de la cultura i les arts. La
segona categoria és el Premi Baldiri a Projectes Artístics, amb vuit premis de 4.000 euros
adreçats a projectes que treballin per atendre l'emergència climàtica o el foment de la llengua.
Finalment, el Premi Baldiri a Experiències Innovadores entregarà vint premis de 500 euros
a experiències educatives que fomentin l'esperit crític, la gestió emocional i la inclusió.

 Poden presentar-se a l'edició 2022-2023 d'aquests guardons tots els centres educatius, zones
escolars rurals, centres de formació d'adults i escoles d'educació especial dels territoris de parla
catalana. El termini per presentar candidatures finalitza el 26 de gener de 2023. Per a més
informació, podeu consultar les bases completes del certamen al web dels Premis Baldiri
Reixac.

Informació pràctica 
  

 

https://fundaciocarulla.cat/wp-content/uploads/2022/11/Bases-Premis-Baldiri-22-23.pdf
https://fundaciocarulla.cat/premis-baldiri-reixac/


Mitjà: Lleida.com

Publicat: 30/11/2022

186 alumnes de secundària de Tàrrega
participen en un programa d'espectacles
d'arts de carrer | Lleida.com
186 alumnes d’instituts d’educació secundària de Tàrrega participaran aquest divendres
dia 2 de desembre d’"Anem al Carrer", un programa pilot de l’Associació Plataforma Arts de
Carrer, de la qual en forma part FiraTàrrega, i té com a objectiu oferir un circuit d’espectacles
d’arts de carrer per als més joves. L’alumnat de 3er i 4art d’ESO tindrà la oportunitat de veure
la creació Runa, d’Amer Kabbani, Cia 104º, que tindrà lloc a la plaça dels Comediants a les 12h
del migdia. La sessió està organitzada amb la col·laboració de la Regidoria de Ciutadania,
Educació i Treball en el marc del Pla Educatiu Entorn. Entre els centres participants hi ha
l’Escola Alba (18 alumnes), l’Escola Vedruna (60 alumnes), l’Institut Alfons Costafreda (90
alumnes), i els programes PFI (Programa de Formació i Inserció) i PTT (Pla de Transició al
Treball) de Tàrrega (18 alumnes).

Sobre Runa

Runa és una peça de cos, objecte, so i llum, de circ documental i d'autoficció que s'immergeix en
conceptes com la identitat, la família i les fronteres territorials per parlar de la resistència a la
pèrdua del record d'un temps passat. Una peça marcada per la impossibilitat de Kabbani de
restablir el contacte físic amb la seva família a causa de la guerra de Síria. Runa és un dels
projectes seleccionats del programa Suport a la Creació 2022 de la Fira i Amer Kabbani i la Cia
104º establirà la seva residència creativa a Tàrrega del 14 al 20 de març. D’aquesta manera,
l’estructura logística, tècnica i promocional de FiraTàrrega es posa al servei dels creadors, que
fan una estada de treball a la ciutat de Tàrrega o altres espais externalitzats per donar forma i
recorregut als seus espectacles i que es visualitza a través d'un programa d'assajos oberts a la
ciutadania. Aquest espectacle compta amb el suport de Travesía - Pyrénées de Cirque, projecte
europeu de cooperació transfronterera cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER).

Runa, d'Amer Kabbani i Cia 104º | Divendres, 2 de desembre 2022  |  12:00 h  |  Plaça
Comediants

104 º és la Companyia liderada per Amer Kabbani, format en circ entre Barcelona i Toulouse
durant més de 4 anys, i en clown i teatre improvisat a l'escola Factoría Di-Mô. Ha participat en
projectes de les companyies de circ Bauala i Amer i Africa Circ Cia. Amb la companyia Nofitstate
Circus (UK) ha realitzat 140 representacions de l'espectacle Block arreu d'Europa. Actualment
s'endinsa en el món del moviment i la relació del cos amb els objectes.

"Anem al Carrer"

A banda de FiraTàrrega, entre els festivals i esdeveniments que formen part d’aquest primer
programa pilot d’“Anem al Carrer” hi ha FestiCAM - Festival Internacional de Teatre i Circ
d'Amposta, Festival Internacional de Teatre i Animació Al Carrer Viladecans, Figueres Es Mou,
Festival de Dansa i Moviment, Fira de Circ Al Carrer de La Bisbal de l'Empordà, Fira de Titelles
de Lleida, FiraTàrrega, Passatge Insòlit, Sismògraf / Circ A La Plaça d’Olot. Al llarg d’aquest

https://www.lleida.com/esdeveniment/firatarrega


primer circuit es representaran 8 creacions de companyies com Guga & Silvia amb Here we
go!, Circ Pistolet i la peça Potser no hi ha final, Anamaria Klajnšček i Magí Serra amb la
coreografia COSSOC, La Gata Japonesa i les acrobàcies de la creació Los Viajes de Bowa, Di
Filippo Marionette amb l’espectacle de titelles Penjant d’un fil, L’Avalot i El que ma queda de
teatre amb l’espectacle de carrer Els secrets de Mr. Stromboli i Electrico 28 amb [The Frame]. La
programació del circuit s’adreça a l’alumnat d’infantil i primària, així com estudiants d’ESO.
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L'escola bressol de l'Esquirol ha rebut el Premi Escoles Verdes 2022 |
Ajuntament de l'Esquirol
dimarts, 29 novembre, 2022 - 10:08

El conseller d'Educació Josep Gonzàlez Cambray i la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural Teresa Jordà i Roura van lliurar el Premi Escoles Verdes 2022 a Maria Assumpció
Arriero, Olga Coromina, Esther Soler i Mercè Coll de l'escola Bressol de L'Esquirol.

L'acte, que es va celebrar aquest passat dissabte 26 de novembre a Cosmocaixa Barcelona, estava emmarcat dins la XIX Trobada d'Escoles Verdes. Va
ser un acte de reconeixement públic al compromís que han assumit les escoles verdes per treballar en la construcció d'una Catalunya més sostenible, amb
el lliurament dels Distintius d'Escoles Verdes i també del Premi Escoles Verdes 2022.

El Premi Escoles Verdes reconèix públicament les actuacions singulars de millora ambiental liderades per les escoles verdes, així com trajectòries de
millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre i en la seva implicació en la millora del seu entorn i de treball en xarxa.

Els Distintius d’Escola Verda s'han lliurat als 78 centres educatius que han elaborat el seu Pla d’Educació per a la Sostenibilitat i que s’incorporen a la
Xarxa d’Escoles Verdes. Aquest acte és, per tant, un acte de reconeixement als centres educatius que han assumit el compromís de treballar en la
construcció d’una Catalunya més sostenible.



Esther Soler, M. Assumpció Arriero, Mercè Coll i Olga Coromina

QUÈ VOL DIR ESCOLA VERDA?

Les Escoles Verdes és un projecte dels Departaments de Medi Ambient i Educació en les que s'integren aquelles escoles que han elaborat un Pla per i
unes accions per tal d'afavorir una bona actitud davant el medi ambient.
La nostra escola sempre ha treballat diferents aspectes mediambientals per tal d'afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el
nostre entorn.

El curs 2004-2005 els mestres de l'escola van decidir que volien adherir-se en aquesta xarxa d'escoles. Després d'un treball de diagnòstic mediambiental
del centre i una anàlisi de la realitat es va constituir un Comitè Ambiental que és qui va fer el disseny de les activitats pel curs 2005-2006.

Aquest mateix Comitè ha elaborat el Pla D'Actuació del Centre (PAC)2006-2009.

El mes d'octubre de 2006 es va concedir el Distintiu d'Escola Verda. Això ha compromès al centre a continuar treballant tots els objectius del PAC i establir
nous camps d'actuació per tal que aquest eix transversal sigui un dels principis educatius bàsics de la nostra escola.
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Les dificultats pel consens educatiu a
Espanya (6) | Catalunya Religió
Ens podem preguntar com és que en la majoria de països avançats hi ha, des de fa més de 25 o
30 anys, grans consensos sobre l’Educació i en canvi a Espanya són tant difícils d’assolir? Com
és que Espanya es veu abocada a reformes i contrareformes constants en matèria educativa i
sembla que l’Educació sigui el darrer reducte d’ideologies que semblen superades en altres
àmbits de la societat?  I, en definitiva, d’on ve que a Espanya sigui tant difícil el molt necessari
consens educatiu?

Presentarem breument les arrels històriques d’una gran divisió en l’Educació que ho pot
explicar. Serà a partir d’esdeveniments que ens són més propers en el temps respecte dels que
els que hem tractat anteriorment. Tractarem de recordar-los de manera el més neutra possible i
ben segur simplificadament:  

El que va passar després de les primeres dècades del segle XX és que l’Església havia crescut
molt en pes i influència en l’Educació i a la societat en general, que es van accentuar encara
més amb la dictadura de Primo de Rivera del 1923. Amb l’adveniment de la República i la
Constitució de 1931 els constituents republicans van voler adoptar per l’Educació el model i
procediments que s’havien aplicat a França 30 anys abans. Així doncs els partits de les
esquerres republicana i socialista, amb el suport final del partit republicà radical, van imposar un
model educatiu de caire molt rupturista i -diguem-ne- anticlerical sense cap consens amb els
sectors republicans catòlics, que també hi eren, o els àmbits cristians disposats al diàleg amb el
nou règim – i que a Catalunya eren prou significatius-. No cal dir que el consens amb els sectors
més tradicionals, com es pot suposar, era poc menys que impossible. Aquest no va ser un tema
menor, doncs va produir una forta divisió, una gran fractura, que va contribuir a les dificultats per
la consolidació a mig termini de la recent nascuda república, almenys en la seva versió radical.   

Va ser un nou moment en el que es va legislar de manera global sobre Educació. La legislació
republicana va apostar per la renovació pedagògica de l’Escola Nova. A Catalunya es va
potenciar la llengua catalana i les universitats van esdevenir autònomes respecte l’estat en un
intent d’emular les seves homònimes europees de tradició Humboldtiana. L’educació fou laica, i
els ordes religiosos tingueren prohibit l’ensenyament. En alguns casos hi hagué la integració
d’alguns col·legis al sector públic per part de la recent re-instaurada Generalitat de Catalunya.
Pel que ens ocupa, dir que aquelles primeres experiències d’escoles actives de principis de
segle es volgué com a model per tot el sistema públic unificat d’escola catalana. Així doncs el
potencial de la renovació pedagògica va bascular cap el sistema públic. Van ser uns anys
pedagògicament revolucionaris viscuts en general amb il·lusió. Encara viuen alguns pocs
testimonis d’aquella escola republicana que és recordada pel seu caràcter pedagògicament
avançat. Van ser pocs anys però van deixar una forta empremta en l’imaginari col·lectiu.

Posteriorment amb la implantació d’un nacionalcatolicisme amb el regim de Franco hi hagué
una veritable contrarevolució. Els col·legis religiosos es van restituir i es va tornar al castellà. Es
va acabar amb tot vestigi d’educació renovada, es van expulsar del sistema o haver d’exiliar
molts dels mestres i professors republicans i es va tornar als sistemes tradicionals. L’educació
passava a ser un element de forta empremta ideològica al servei del règim dictatorial. D’altra
banda hem de dir que era més o menys el que passava també a d’altres països europeus en



aquells anys. Aquí tanmateix hi hagué una singularitat: es retornà als sistemes d’imposicions i
càstigs, al sistema fortament autoritari, amb matisacions i excepcions, es clar. No cal insistir
perquè ja se sap, com l’Església -potser comprensiblement arrel del que havia passat- es va
posar majoritàriament al costat del règim. Les formes autoritàries d’alguns mestres religiosos
durant el període va deixar una empremta, pel que alguns expliquen, que els va fer allunyar
posteriorment de l’Església. Tanmateix la forta secularització va començar a ser un fenomen
europeu, no només nostre. Diguem de passada que l’adoctrinament sovint aconsegueix el
contrari del que pretenia.

Aquesta evolució pendular i aquesta gran fractura d’apologètiques irreconciliables, malgrat que
no son pas vigents avui, tanmateix estan a la base de la pràctica impossibilitat emocional a
Espanya per trobar un consens educatiu. Cal, per acabar-ho d’explicar, atendre també al que va
passar en la transició política i als primers anys democràtics. Tanmateix, el resultat és que ha
estat difícil l’acord en Educació, amb la pervivència en les mentalitats d’un únic consens: El
model laic que va implantar la Ley Moyano per l’escola pública, amb la “concessió” a l’Església
de certs espais en Educació en funció dels diferents Concordats, així com a altres institucions
privades.
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Recuperar la cultura de l'esforç escolar: 'La letra con sangre
entra' - El Diari de l'Educació

Fotograma de la pel·lícula ‘El florido pensil’

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!

No són capaços de concebre el procés d’ensenyament i aprenentatge com un viatge apassionant de descobriment i de comprensió de la vida i
per a la vida, sinó com un exercici disciplinari, d’instrucció gairebé militar per part dels docents, i un viacrucis de sacrifici per part dels
estudiants centrat en la cultura de l’esforç i la ideologia del mèrit.

És, en definitiva, la reivindicació nostàlgica del mantra tradicional de la “letra con sangre entra”, revestida de culpabilització dels estudiants que
no s’esforcen. Atès que responsabilitza i culpa l’alumnat que fracassa del seu fracàs, perquè no aprofita les oportunitats que se li donen, algú
ha de tenir el poder d’obligar-los a esforçar-se. Algú ha de fer-los sagnar per a aconseguir-ho.

Aquesta revolta educativa utilitza la ideologia meritocràtica com una reformulació refinada del seu programa elitista. Com analitzen Michael
Sandel (La tiranía del mérito) o César Rendueles (Contra la igualdad de oportunidades), en comptes de justificar sense més les desigualtats,
defensen els privilegis de les elits per la seva capacitat d’esforç, pels seus superiors mèrits intel·lectuals, com un premi merescut al seu suposat
talent i esforç. El truc està en l’engany que la meritocràcia ofereix possibilitats d’ascens, en teoria, a qualsevol que tingui el talent d’aprofitar-les,
encara que es constati que la mobilitat social no ha soscavat mai la influència i el poder de les elits.

La mentida de la igualtat d’oportunitats

És la retòrica de «les oportunitats», resumida en el conegut lema «si treballes intensament podràs ascendir tot el lluny que el teu talent et
permeti». Encara que amb la cada vegada major precarització del treball, això del treballar intensament ha acabat sent eclipsat pel talent. El
problema és que la meritocràcia es basa en una mentida radical: la presumpció que tots i totes partim d’una línia de sortida igual. Neguen les
bretxes socials, econòmiques o de gènere.

L’economista Thomas Piketty demostra en el seu llibre El capital del siglo XXI la falsa relació entre esforç i riquesa, concloent que l’herència és
un dels principals factors de reproducció del model econòmic capitalista. És el denominat «govern dels hereus», perquè més de la meitat de la
riquesa mundial passa de generació en generació. El 2016, un altre estudi de dos economistes italians va mostrar que les famílies més riques
de Florència en el Renaixement continuaven sent les famílies més riques de Florència sis-cents anys després. Un informe de l’OCDE (2018)
titulat ¿Un elevador social descompuesto? Cómo promover la movilidad social, confirma que la part inferior de la piràmide social no ascendeix,
la bretxa social s’eixampla i els més rics mantenen les seves grans fortunes. El mateix que han vingut demostrant les recerques també en
educació.

La meritocràcia és una ideologia per fer tolerable la creixent desigualtat social. És el cavall de Troia utilitzat per les elits econòmiques, socials i
polítiques en la seva rebel·lió contra qualsevol forma de repartiment social i garantia de drets que, al seu judici, és la “ideologia dels perdedors”.

Si durant gran part del segle XX els debats sobre l’Estat Social i de Benestar giraven entorn de la solidaritat i el que ens devem els uns als

https://diarieducacio.cat/recuperar-la-cultura-de-lesforc-escolar-la-letra-con-sangre-entra/
https://lectoresilectors.diarieducacio.cat/


altres com a ciutadania, a partir dels anys vuitanta es van reconfigurar. Ara se centren en la responsabilitat dels desfavorits respecte al seu
propi infortuni.

S’està reafirmant la idea que ja existeix igualtat d’oportunitats, per la qual cosa les diferències d’assoliment educatiu han d’atribuir-
se tan sols a les capacitats individuals

Argumentant que la comunitat només està obligada a ajudar a aquells que sofreixin infortunis que no siguin culpa seva (distingint així, entre
pobres mereixedors d’ajuda i els que no se la mereixen).

Ideologia de l’esforç

En el terreny educatiu s’està produint el mateix fenomen. S’està reafirmant la idea que ja existeix igualtat d’oportunitats, per la qual cosa les
diferències d’assoliment educatiu han d’atribuir-se tan sols a les capacitats individuals i a l’esforç; és a dir, com conclou Xavier Besalú, al temps
i els colzes que hagin posat per sortir ben posicionats en els exàmens.

Aquesta ideologia meritocràtica no sols reprodueix les pautes de desigualtat social imperants, sinó que opera com una ideologia que, a més de
reciclar tals condicions, emmascara els mecanismes de reproducció de les desigualtats socials a l’escola sota el vel de la igualtat
d’oportunitats. De fet, les recerques demostren reiteradament que el nivell d’estudis dels progenitors determina notablement el que acaben
aconseguint els seus fills i filles: el 45% dels qui tenen famílies en l’esglaó més baix del sistema educatiu es queden en el mateix nivell i no
progressen en l’àmbit acadèmic, segons l’Informe de 2021 de l’Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil a Espanya. El 49% de l’alumnat que
pertany al primer quartil més pobre de l’Estat espanyol ha repetit algun curs en acabar l’ESO, indica aquest informe.

No obstant això, la idea que les persones han de tenir la capacitat d’ascendir «fins on el seu talent i el seu esforç les portin» és tan comuna en
tot discurs educatiu que frega el tòpic. A penes si suscita controvèrsia i pràcticament ningú la qüestiona. D’aquesta manera, la responsabilitat
es fa recaure en el subjecte com a tal, la qual cosa allibera el sistema educatiu de la seva condició d’instrument que perpetua, amb sistemàtica
eficàcia, aquestes pautes. En aquest sentit, la meritocràcia no és només un mecanisme, sinó una ideologia. Obliga a rellegir els problemes
socials, com el fracàs escolar, en termes de comportaments individuals, d’oportunitats i esforços personals.

Dispositiu disciplinador

Es construeixen així paraules «talismans» amb força gairebé performativa. El terme esforç es relaciona amb una visió positiva de superació i
millora en la vida i en l’educació, oblidant que l’esforç invertit en una activitat que manca de sentit per a qui la realitza (copiar 100 vegades «no
em portaré malament») es converteix en una condemna que no serveix per a res i que a més tendeix a ser contraproduent.

Però fins a tal punt ha calat aquesta ideologia que qualsevol proposta pedagògica que no comporti esforç sembla poc seriosa. Aquest
enfocament es basa en una forma falsa i deformada d’enfocar i entendre l’esforç. Clar que l’alumnat s’esforça quan comprèn i valora el sentit de
l’activitat en la qual està immers, quan li interessa i veu la seva utilitat i sentit. És una cosa innegable. Per això hauríem de centrar la reflexió en
el que hauríem de fer les administracions educatives i els docents per a que «valgui la pena esforçar-se».

El mèrit i l’esforç s’han convertit així en un dispositiu disciplinador de cors i ments, un pretext per modelar la frustració i la vergonya dels
derrotats, que vesteix de promesa el seu fracàs: algun dia també els tocarà el torn, sense ser conscients no només que aquest dia mai arribarà
perquè les cartes estan trucades des del principi, sinó que el que així s’aconsegueix perpetuar i justificar és l’esquema, convertint fins i tot els
perdedors en classe aspiracional eterna.

El problema és la meritocràcia

Com descriu Sandel, quan la gent es queixa de la meritocràcia acostuma a fer-ho no perquè hi estigui en contra, sinó perquè creu que s’està
portant a la pràctica incorrectament, que el sistema està falsejat per perpetuar els privilegis dels rics i els poderosos. Que és un ideal que està
pervertit. Però, es pregunta, ¿i si el veritable problema no és que no es pot assegurar una meritocràcia justa, sinó que l’ideal és defectuós en si
mateix, un projecte polític buit que evidencia una concepció empobrida de la ciutadania i la llibertat?

Perquè l’essència de l’ideal meritocràtic no és la igualtat, sinó la mobilitat. No qüestiona la desigualtat. Només insisteix que rics i pobres tinguin
la possibilitat, al llarg del temps, d’intercanviar posicions en funció dels seus respectius mèrits. L’ideal meritocràtic no és un remei contra la
desigualtat, és més aviat una justificació d’aquesta.

El mèrit i l’esforç s’han convertit així en un dispositiu disciplinador de cors i ments, un pretext per modelar la frustració i la vergonya
dels derrotats

Però sobretot la meritocràcia neoliberal posa la necessitat imperiosa d’afanyar-se, rendir i tenir èxit en el centre mateix de la vida moderna,
convertint bona part de la societat en aquesta «classe aspiracional» sempre insatisfeta i anhelosa, en constant competició i cerca de majors
rendiments, assoliments i èxits.

Incapaços de constatar la valuosa contribució al bé comú de qui neteja en un hospital, qui reparteix el pa, la infermera que cuida de la salut o
l’electricista que manté la instal·lació, fins que arriba una crisi com la de la covid19. La pandèmia de 2020 va conduir a reflexionar, encara que
fora d’una manera fugaç, en la paradoxa de les tasques que contribueixen al bé comú (infermera) i les que són valorades i remunerades pel
mercat (broker). El problema és que això últim, el que està remunerat pel mercat, és el que acaba definint el mèrit i l’autoestima de les
persones.

Aquest enfocament, en comptes d’arreglar les condicions que provoquen la desigualtat, forja una política meritocràtica que consisteix a escapar
i escalar, mantenint el sistema injust, però buscant estar col·locats en la part de dalt.

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.
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Un 10% dels joves pensen en el suïcidi -
Diari de Terrassa

Joan Carles Folia, Coach Advance Life

Ho sé, no és la primera vegada que parlo d’aquest tema en els meus articles, però
tampoc és la primera vegada que vaig als centres docents.

Vaig a parlar amb alumnes, professionals i famílies de la necessitat de treballar de manera molt
convincent i ferma les emocions de tots i cadascun dels nois i noies que passen per les diferents
etapes del creixement.

Jo ja fa uns quants anys que vaig detectar una situació anòmala en la manera com els joves es
relacionaven amb el seu entorn, cada vegada més competitiu, exigent i des de la visió
persuasiva i malaltissa de les xarxes socials que promocionen –si no obliguen– ser a cada
moment protagonista d’una vida meravellosa i estupenda. Ara hem volgut creure que les últimes
dades de decepció juvenil davant el món que els acull són conseqüència d’una pandèmia que
els ha situat en el camí de la tristesa i la frustració. És cert que dos anys de pandèmia no han
remat a favor de les generacions en formació, però el problema rau sense cap mena de dubte en
una pèrdua de valors en la seva educació, que tenen a veure amb l’esforç, la voluntat i la
resiliència. La desmesurada sobreprotecció a la qual la majoria de nens i nens són sotmesos
pels seus pares i la facilitat d’incorporar-se a un consumisme desbocat sota el beneplàcit dels
seus responsables han fet que es perdi la visió realista que resulta de la relació entre treball
emprat i èxit assolit, entre el bé i el mal.

En una enquesta feta a 268.000 joves entre 13 i 18 anys, 26.000 han reconegut que alguna
vegada han pensat de manera convincent en el suïcidi i uns 14.000 a autolesionar-se.
Segurament, aquest segon indicador manifesta la por que imposa pensar en el primer i de
vegades no deixa d’utilitzar-se com una vàlvula per alliberar pressió. Però aquí les grans
preguntes que cal fer-se són les següents. Com és que joves de postguerra no tenien temps de
pensar a suïcidar-se i sí en la supervivència que les circumstàncies imposaven? Com és que els
joves de la societat del benestar incrementen de manera preocupant aquesta aproximació a
llevar-se la vida? Què hem fet malament tots plegats perquè això hagi succeït? Les respostes
sempre les relacionarem amb la necessitat de mantenir un equilibri en l’educació dels nostres
fills i dels nostres alumnes; de les persones en general, entre saber gaudir de les coses bones
que la vida ens porta i saber acceptar tots els episodis que ens provoquen desencant i decepció.
Saber encarar de manera viva, real i sobretot serena els dos extrems. Molt em temo que en el
cas del jovent ens hem oblidat de preparar-los per al que és dolent, allò que fereix, que fa mal,
que comporta neguit i mal rotllo. Hem utilitzat poc el no, quan tocava per imperatiu emocional.
Els hem acaronat més del compte i els hem defensat –si no protegit– i evitat qualsevol ensurt
que els pogués destarotar.

Estimar els nostres fills també vol dir deixar-los que ensopeguin alguna vegada per poder
educar aquestes sensacions que a ningú li agraden, però que moltes vegades apareixen en el
camí. I allà serem els adults, per acompanyar-los amb amor, però amb determinació i realisme
en la difícil singladura de saber mantenir-se ferms malgrat que les onades no parin de remoure
el mar de les seves vides.
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L’incident provocat per una
bandera d’Espanya en una au-

la de batxillerat del col·legi La Salle de
Palma despulla del tot la falta total de
decència, honestedat i escrúpols
d’un determinat sector de la política,
la dreta i la ultradreta, i dels mitjans
de comunicació que els fan d’alta-
veus, a l’hora de crear i escampar una
realitat falsejada, d’atiar l’odi visceral
contra els adversaris polítics o els qui
pensen diferent, i de sacrificar la se-
guretat, la privacitat i el prestigi de
persones concretes si això serveix als
seus objectius. Cal deixar clar que la
professora de català de La Salle que
va ordenar retirar la bandera de l’aula
es va limitar a fer la seva feina i com-
plir l’acord previ amb els alumnes
d’autoritzar-la només els dies que la

selecció espanyola jugués partit en el
mundial de futbol a Qatar. Cal denun-
ciar el tracte injust i inadmissible que
ha rebut dels alumnes i pares que han
alçat la veu i l’han assenyalat, per part
del PP i Vox, que han utilitzat l’episodi
de manera farsant i indigna per als
seus objectius polítics i per part dels
periodistes i mitjans que no volen la
veritat sinó arguments per al seu re-
lat ideològic.

És lícit i cal preguntar-se si hauria
passat el mateix en el cas que la pro-
tagonista involuntària dels fets ha-
gués estat una professora de castellà
o bé si l’incident s’hagués produït en
una escola de Madrid. És necessari
posar sobre la taula també si real-
ment respecta i defensa una bandera

qui la utilitza com a arma de l’odi i la
confrontació entre ciutadans i partits
del mateix estat. I, sobretot, cal anar
al veritable tema de fons d’aquest
cas, que és la insubordinació dels
alumnes davant l’autoritat de la pro-
fessora i de l’escola, la protecció dels
pares a l’empoderament injustifica-
ble dels seus fills i la utilització de l’es-
cola que fan alguns partits sacrificant
els principis i objectius fonamentals
de l’educació per obtenir un pírric rè-
dit polític. Més enllà d’això, cal posar
el focus sobre els qui han contribuït a
engendrar aquest episodi falsament
patriòtic, perquè tots ells li han fet un
mal favor a Espanya, a la seva cohesió
social, la convivència dins l’Estat i la
importància vital de l’educació per al
seu futur.

Un mal favor a Espanya
EDITORIAL

La frase del dia

“Cap tribunal ha fet
cap pas per portar a
terme una investigació
sobre Pegasus”

Andreu
van den Eynde
ADVOCAT

La foto

Polissons sobre un timó. Salvament Marítim va rescatar ahir tres immigrants que han viatjat
11 dies de Nigèria a Las Palmas de Gran Canària sobre el timó d’un petrolier ■  EFE

l poder té un hàbit, un uniforme.
Els reis vestien com reis i amb
una corona; els militars, de verd,

i el poder que hem conegut nosaltres
era el de vestit i corbata. El de l’home
blanc de mitjana edat. Així anaven
vestits els polítics a la tele. Les samar-
retes de la CUP són un uniforme polí-
tic. Els partits tenen assessors de mo-
da. Una corbata verda vol dir “viva el
rey de España”, el vermell és del
PSOE; el blau, del PP; el taronja, de
Ciutadans, i el lila, de Podem. El comú
dels mortals no va, en principi, vestit
igual a tot arreu. No es veuen xandalls
a la feina i quan érem petits la nostra
mare deia que ens mudéssim. Això és

E així. La roba comunica. A Josep Barga-
lló el van cosir a preguntes i va gene-
rar minuts de debat i pàgines de diari
quan va decidir que aniria sense cor-
bata com a conseller en cap. I si un dia
David Fernàndez decideix posar-se-la,
voldrà dir alguna cosa. O no. Però li ho
preguntaran. Però es veu que a l’alcal-
dessa de Barcelona no se li pot pregun-
tar, amb educació, per una evidència
com el seu canvi de look, de les samar-
retes de l’activisme al formalisme ins-
titucional. No li pot preguntar ni una
estudiant de periodisme de la Pompeu
Fabra interessada en el llenguatge no
verbal, la moda i la política, que també
hauria preguntat a Pablo Iglesias per

la cua o a Ferran Pedret per les cami-
ses mao. I no, no era una pregunta
masclista. Ho va ser més, en tot cas, el
to de la resposta, que no va ser proce-
dent: “Em vesteixo com em dona la ga-
na.” Colau pot estar tan cansada com
vulgui que li ho preguntin, però ho ha
d’acceptar. Va tenir l’agilitat d’expli-
car-se amb l’estudiant i públicament
de manera immediata, però té raó “la
noia de la pregunta a la Colau”. “Volia
saber com l’alcaldessa preparava el
llenguatge no verbal (…), ella que ha
fet servir molt aquest simbolisme en la
indumentària, en tota la seva carre-
ra.” Era això, i no masclisme. La pro-
pera, sobre la síndrome de Zelig.

Keep calm

Tian
Riba

“La noia de
la pregunta
a la Colau”

a societat, que
som tots nosal-

tres sumats i barre-
jats en una massa que
queda uniforme però
que té molts ingre-

dients diferents (i alguns grumolls),
progressa i evoluciona. I la llengua es
va modelant, s’adapta a les nostres
realitats i avança amb més o menys
velocitat al ritme de la societat. Per ai-
xò cada any l’Institut d’Estudis Cata-
lans incorpora paraules (neologismes
com ara negacionisme, feminicidi,
trans i transidentitat) al Diccionari de
la Llengua Catalana (DIEC) i afegeix
sentits nous a algunes altres, com ara a
aplicació (que es refereix al “conjunt de
programes informàtics que desenvolu-
pen tasques específiques en un dispo-
sitiu electrònic”). També s’hi han inclòs
setanta locucions, entre les quals hi ha
les expressions (ben comunes) en la
nostra parla del dia a dia “i un be negre”,
“per collons”, “estar fins al collons”, “i
un colló”, “fet un fàstic”, “importar un
rave”, “de merda”, “tenir ous”, “amb els
pixats al ventre”, “de pet“, “no tenir
nom”, “tenir estómac”... Són realment
expressions ben comunes, en aquesta
massa uniforme que és la societat?
Són expressions que diuen habitual-
ment els joves? Les veiem sovint a Ins-
tagram o a TikTok? I un be negre! Temo
molt que aquestes incorporacions al
diccionari estan ben a prop de desapa-
rèixer del català, d’aquest català que
ara es parla. L’ús jove i instagramer del
català està fet un fàstic. I esperem que
les mesures que ahir a la tarda es van
proposar en el Consell Executiu extra-
ordinari que va convocar el govern per
abordar la situació del català serveixin,
per collons, per reverir la situació llasti-
mosa (de merda) de la nostra llengua.

L

De set en set
Carina Filella

I un be negre!
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