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El govern destinarà 102,6
milions d’euros proce-
dents dels fons europeus
Next Generation a millo-
rar l’eficiència energètica i
el confort tèrmic de 294
centres educatius de tot el
país. Així ho va anunciar
ahir el president, Pere
Aragonès, durant una visi-
ta a l’institut Pompeu Fa-
bra de Badalona, un dels
centres que es beneficia-
ran de l’actuació, amb la
renovació de portes, fines-
tres, persianes i reixes.

Aragonès va subratllar
el doble objectiu de les ac-
tuacions: “Que l’alumnat i
el professorat d’aquests

centres hi estiguin més bé,
s’hi sentin més còmodes i
alhora gaudeixin d’edificis
més sostenibles, més habi-
tables, més saludables, en
què es treballi, s’estudiï,
de manera més conforta-
ble.”

Els fons europeus per-
meten accelerar els tre-
balls, que es faran al llarg

del 2023. “En un any es fa-
ran totes les actuacions
que fins ara érem capaços
de fer en set anys d’inver-
sió ordinària”, va remar-
car el president.

L’actuació servirà per
millorar l’aïllament de les
façanes (que inclou també
finestres, portes i sostre)
de 193 edificis (67,6 mi-

lions), canviar la calefac-
ció en 37 centres (8,6 mi-
lions) i millorar l’aïllament
de les façanes i la calefac-
ció –les dues coses alhora–
a 64 centres més (26,4 mi-
lions). El conseller Josep
Gonzàlez-Cambray va re-
cordar que els nous currí-
culums “ja eduquen en la
consciència ecològica”. ■

102 milions per
millorar l’aïllament
d’unes 300 escoles
a El govern anuncia aquesta inversió amb diners dels fons
Next Generation a Millorarà el confort tèrmic dels centres

V.P.
BARCELONA

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

La xifra

El president, Pere Aragonès, i el conseller Gonzàlez-Cambray,
ahir a l’institut Pompeu Fabra de Badalona ■ ACN

294
centres docents de tot Ca-
talunya milloraran la seva efi-
ciència energètica i el confort
tèrmic l’any vinent.

Les actuacions de millora ar-
ribaran arreu. Segons el pla
presentat ahir, se’n beneficia-
ran 48 centres del Baix Llo-
bregat, 28 de Barcelona co-
marques, 12 del Consorci
d’Educació de Barcelona, 28

del Maresme - Vallès Oriental,
24 de la Catalunya Central,
45 de Girona, 24 de Lleida, 25
de Tarragona, 13 de les Terres
de l’Ebre, 12 del Penedès, 3
del Pirineu i l’Aran i 22 del Va-
llès Occidental.

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

Actuacions a tot el territori

Adif ha adjudicat la instal-
lació de l’ample ferroviari
internacional en el tram
de 35 km del corredor me-
diterrani entre Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant i
l’intercanviador d’ample
de la Boella, a la Canonja,
des d’on la línia ja és d’alta
velocitat fins a l’enllaç a
Perafort de la LAV entre
Madrid i Barcelona. Una
altra adjudicació inclou la
renovació de travesses per
a l’ample internacional en-
tre Castelló i la Boella, per
al ramal de Tortosa i per a
l’estació de la Font de Sant
Lluís (València). El minis-
teri de Transports anun-
ciava ahir les adjudica-
cions en un paquet de 20,7
milions que inclou els ma-
terials per al tram entre
Castelló i Vinaròs. Avui el
corredor mediterrani en-
cara no té alta velocitat de
Castelló al Camp de Tarra-
gona. ■

Obra per a
l’alta velocitat
de Vandellòs a
la Canonja

Xavier Miró
BARCELONA



Mitjà: Diari de Tarragona

Publicat: 01/12/2022

Edició: GENERAL

Secció: REGIONAL EBRE

Audiència: 75.000 Lectores

Difusió: 7.650 Ejemplares

Valor: 1.364€

27ciutatsDIARI DE TARRAGONA 
DIJOUS, 1 DE DESEMBRE DE 2022

Ebre

M. M. 
ROQUETES 

Els Mossos entren en 
diversos domicilis on 
presumptament es duia 
a terme l’activitat il·lícita 

Efectius dels Mossos d’Esquadra 
de la comissaria de Tortosa  van 
dur a terme ahir un important 
operatiu contra al venda al de-
tall de drogues a la població de 
Roquetes, a la comarca del Baix 
Ebre.  

El dispositiu policial va arrencar 
de matinada, concretament cap a 
dos quarts de sis, i va comportar 
l’entrada de forma simultània, 
per part dels agents, a almenys 
tres immobles. Es tracta de cases 
situades als carrers Santa Càn-
dia, Sant Joaquim i Progrés, al 
centre de la població.  

Durant els escorcolls realitzats, 
que es van allargar durant bona 
part del matí, es va trobar una 
quantitat de droga que no ha es-
tat encara quantificada pels 
Mossos, principalment cocaïna.  

En el dispositiu policial va inter-
venir la Unitat d’Investigació 

dels Mossos a Tortosa, encarre-
gada del cas, així com efectius 
dels ARRO ( Àrea Regional de 
Recursos Operatius), la unitat 
canina, la unitat de drons i tam-
bé agents de Seguretat Ciuta-
dana.  

La investigació continuava 
oberta ahir dimecres al tanca-
ment d’aquesta edició, i des de 
la policia catalana es preveien 
noves detencions.  

L’operatiu es va dur a terme 
amb el suport de la Policia Local 
de Roquetes. Així, el dispositiu 
policial va tallar durant diverses 

hores alguns dels carrers del cen-
tre de la població.  

La presència policial també va 
crear força expectació entre els 
veïns del municipi. L’Ajuntament 
de Roquetes va emetre un avís a 
la ciutadania sobre la realització 
d’aquesta operació anti-droga. 

Vuit detinguts en 
un operatiu contra 
la venda de drogues

Roquetes

REDACCIÓ 
DELTEBRE 

El propietari no va poder 
acreditar la tinença legal 
dels exemplars 

El Servei de Protecció de la Na-
turalesa de la Guàrdia Civil (SE-
PRONA) ha intervingut 34 ani-
mals de diverses espècies pro-
tegides en un recinte privat de 
Deltebre, segons ha informat el 
cos en un comunicat.  

Aquest és el resultat d’una 
inspecció que va tenir lloc el 15 
de novembre.  

En concret es van trobar di-
verses espècies d’aus (cotorres 
i periquitos exòtics), ànecs ‘ta-
rro blanco’ o tortugues ‘mores’. 
El propietari no va poder acre-
ditar la seva tinença legal ni la 

traçabilitat de tots els animals, 
motiu pel qual es van interve-
nir els 34 animals i s’investiga 
l’home per un delicte relatiu a 
la protecció de la fauna. 

Els agents van observar que 
els ànecs havien estat mutilats 
a les ales, perquè no puguessin 
volar.  

Al centre de Canal Vell 
Els animals d’espècies autòcto-
nes es van traslladar a l’estació 
biològica del Canal Vell, adscri-
ta al Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, per a la seva recuperació 
i reintroducció en el medi. En 
canvi, els animals inclosos en la 
categoria de fauna silvestre CI-
TES van quedar sota la cura 
provisional del seu propietari, 
comunicant el fet a l’òrgan co-
rresponent del Ministeri per a 
la Transició Ecològica.

Intercepten 34 animals 
d’espècies protegides

Deltebre

MARINA PALLÁS CATURLA 
TORTOSA 

Tèniques d’Educació Infantil 
(TEI) que van formar part d’un 
pla pilot del 2015 denuncien que 
en finalitzar aquest s’han quedat 
a l’atur i el Departament d’Edu-
cació no els reconeix els mèrits 
ni l’experiència com a treballado-
res de la Generalitat. Hi ha tre-
balladores afectades a Bot, Fre-
ginals, la Torre de l’Espanyol, 
Garcia i Ginestar.  

Ahir al matí Núria Martínez, ex 
TEI de l’escola de Bot fins al final 
de curs 2021/2022, va presentar 
una reclamació acompanyada del 
sindicat CGT Ensenyament per-
què se li reconegués l’experièn-
cia dels anys treballats en el pla 
pilot en les mateixes condicions 
que les treballadores del Depar-
tament d’Educació.  

Educació ha donat per acabat 
en alguns municipis el pla pilot 
que incloïa el primer cicle d’in-
fantil, P1 i P2, a l’escola rural, 
un projecte engegat el 2015 per 
mantenir el servei d’escola 
bressol a molts pobles petits. 
Aquestes TEI estaven contracta-
des pels ajuntaments, amb sous 
no equiparables als del Departa-
ment d’Educació, i se’ls havia 
promès que passarien a ser per-
sonal laboral de la Generalitat 

quan la prova pilot acabés. Això, 
però, no s’ha complert i les TEI 
ebrenques denuncien que tam-
poc els meriten els anys treba-
llats per optar a la mateixa o a 
altres places de TEI en escoles 
públiques. 

Els ajuntaments i els equips de 
direcció dels cinc centres afectats 
han traslladat el seu suport a les 
TEI afectades de Bot, Freginals, 
Garcia, Ginestar i la Torre de l’Es-

panyol. Però aquesta és una si-
tuació en la qual també es poden 
trobar a final del proper curs les 
TEI de Paüls, Benifallet i Tortosa 
i Vinebre. En aquests municipis 
els ajuntaments han aconseguit 
una pròrroga d’un any per mante-
nir la prova pilot però finalitzarà 
el proper mes de juny. 

Des de la CGT, la secretària ge-
neral d’Ensenyament, Marta Min-
guella, ha qualificat aquesta si-
tuació «d’esperpèntica». «Dema-
nem que aquesta situació es 
reverteixi. El Departament ha 
qualificat d’èxit aquesta prova pi-

lot del cicle inicial d’infantil a les 
escoles rurals, però està deixant 
sense feina les TEI que han tre-
ballat en ell. Cal defensar els seus 
drets laborals i després d’una llar-
ga experiència, se’ls ha de re-
conèixer i que puguin treballar 
per a Educació». 

Núria Martínez explicava ahir 
davant la porta dels Serveis Te-
rritorials d’Educació que senten 
que el tracte rebut és «injust». 
«Hem fet la faena amb molta ale-
gria perquè és molt bonic tenir 
tots els xiquets del poble dins de 
l’escola rural, és un projecte mag-
nífic i enriquidor, però volem que 
se’ns reconegue la faena feta», 
expressava. Les TEI del pla pilot no 
cobraven els sous de l’adminis-
tració, no tenien les mateixes 
condicions laborals i ara no se’ls 
meriten els anys treballats als 
centres educatius. En canvi, les 
seues places «han sortit com a va-
cants» en els nomenaments de 
l’estiu. «Qui treballava allí si no 
són vacants i no places de pro-
grama de nova creació?», han 
qüestionat. Un altre cas és el de 
l’Elisabet Galeote, que al febrer 
d’enguany va rebutjar un nomena-
ment en un altre centre per fer 
de TEI a P3 per no perjudicar 
l’escola rural, convençuda que se-
guiria treballant al curs vinent, i 
va ser relegada al bloc 3.

Tècniques d’escoles bressol 
rurals denuncien quedar-se 
a l’atur en acabar un pla pilot

Educació

Les tècniques van denunciar la situació ahir davant els Serveis Territorials d’Educació. FOTO: J. REVILLAS

El Departament d’Educació hauria donat per finalitzat el projecte, 
però no reconeix els mèrits ni l’experiència a les treballadores

Hi ha treballadores 
afectades a Bot, Freginals, 
la Torre de l’Espanyol, 
Garcia i Ginestar

Els agents van accedir  
a cases situades als 
carrers Santa Càndia, 
Sant Joaquim i Progrés
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Absueltos de 
asaltar la sede 
del PP en 2017

TRIBUNALES

❘ BARCELONA ❘ El Juzgado Penal 
17 de Barcelona ha absuelto a 
seis militantes de Arran  que 
fueron acusados de presuntos 
desórdenes públicos, viola-
ción de local y daños durante 
una protesta en la sede del PP 
en Barcelona en 2017. En el 
juicio, los seis negaron que 
hubieran bloqueado el acceso 
a la sede impidiendo la entra-
da o la salida del edificio. La 
sentencia considera probado 
que uno de los acusados sí 
accedió a la sede y que los 
manifestantes se quedaron 
en el vestíbulo del local, pero 
considera que los hechos no 
pueden ser considerados un 
delito. Fiscalía pedía una pe-
na de multa de 5.400 euros.

Intervenidos en 
València 5.500 
kilos de cocaína

NARCOTRÁFICO

❘ VALÈNCIA ❘ Una operación con-
junta del servicio de Vigilan-
cia Aduanera de la Agencia 
Tributaria y la Guardia Ci-
vil ha logrado intervenir en 
el puerto de València 5.592 
kilos de cocaína camuflada 
en un contenedor de fruta 
procedente de Sudamérica, 
sin que hasta el momento se 
haya producido ninguna de-
tención. Se trata de la mayor 
aprehensión de cocaína en 
España desde hace cuatro 
años y la más importante en 
el puerto valenciano. Esas 
más de cinco toneladas po-
drían habría alcanzado los 
340 millones de euros en el 
mercado ilícito.

Protesta contra 
la reforma del 
Código Penal 

MANIFESTACIONES

❘ BARCELONA ❘ Una cuarentena 
de entidades sociales cata-
lanas presentaron ayer un 
manifiesto en el que recla-
man que, durante el trámite 
parlamentario de reforma del 
Código Penal, “no se agra-
ven los delitos de desórde-
nes públicos para garanti-
zar el ejercicio del derecho 
de protesta”. Las entidades 
celebran la derogación de la 
sedición, pero creen que el 
nuevo texto “abre la puerta 
a criminalizar actuaciones en 
base a la mera hipótesis de 
que podrían llegar a poner 
en riesgo el orden público”. 
Llaman a manifestarse hoy 
en Barcelona. 

❘ MADRID ❘ El Pleno del Tribunal 
Constitucional desestimó ayer 
el recurso de amparo presenta-
do por el expresident de la Ge-
neralitat Carles Puigdemont y el 
exconseller Toni Comín contra 
la decisión del instructor de la 
causa del procés, el magistrado 
del Tribunal Supremo Pablo Lla-
rena, de solicitar al Parlamento 
Europeo que suspendiera su in-
munidad como eurodiputados 
para poder proceder penalmen-
te contra ellos por el 1-O. La Eu-

rocámara retiró la inmunidad 
a ambos, así como a la excon-
sellera Clara Ponsatí, en 2021, 
pero el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE) se la 
devolvió de forma cautelar has-
ta resolver sus demandas por 
vulneración de derechos.

Puigdemont y Comín recla-
maban también que se plantea-
ra una cuestión prejudicial al 
Tribunal de Justicia de la UE 
(TJUE) sobre varios extremos, 
incluidas algunas cuestiones 

Rechazo al recurso de Puigdemont y 
Comín contra el suplicatorio de Llarena

TRIBUNALES ‘PROCÉS’

suscitadas en la vista que se 
celebró la semana pasada ante 
el Tribunal General de la UE 
(TGUE), precisamente, sobre 
su inmunidad.

 El pleno del tribunal cree que 
la simple petición al Parlamen-
to Europeo no vulnera ningún 
derecho y rechaza la demanda 
de Puigdemont y Comín porque 
entiende que, una vez concedi-
do el suplicatorio y abierto un 
procedimiento distinto en otra 
sede jurisdiccional por los mis-
mos recurrentes frente a dicha 
concesión, en referencia al en 
el Tribunal General de la Unión 
Europea, el recurso de ampa-
ro ha perdido su razón de ser y 
cualquier resolución de fondo 
carecería de efectividad.

EUROPA PRESS

Carles Puigdemont. 

Pere Aragonès visitó ayer junto al conseller de Educación una escuela en Badalona.

TWITTER/ PERE ARAGONÈS

AGENCIAS
❘ BARCELONA ❘ Junts se reunió ayer 
con el Govern para presentarle 
sus propuestas para la elabora-
ción de los presupuestos de la 
Generalitat para 2023. El par-
tido, que hasta hace escasos dos 
meses controlaba la conselleria 
de Economía, la encargada de 
elaborar las cuentas, ha articu-
lado un decálogo que se divide 
en cinco ejes: desarrollo econó-
mico, cohesión social; equidad 
y seguridad; lengua, cultura y 
medios de comunicación; equi-
librio territorial y soberanía na-
cional, con medidas destacadas 
en el ámbito de la fiscalidad, la 
educación o seguridad.

En materia fiscal, Junts abo-
ga, entre otras cosas, por deflac-
tar el IRPF un 3,5% en todos los 
tramos para paliar los efectos de 
la inflación y revisar y reducir el 
impuesto de sucesiones de for-
ma progresiva para que vuelva 
a los niveles del 2011, con una 
bonificación del 99% para ad-
quisiciones debidas a la muerte 
de un familiar en primer grado.
También en ámbito económico, 
pide un compromiso de tramitar 
y avanzar en proyectos como 
el Hard Rock. Por otro lado, en 
un eje de derechos y cohesión 
social, reclama incrementar en 
un 15% las políticas sociales de 
vivienda.

En cuanto a sanidad y educa-
ción, sugiere actualizar e incre-
mentar los precios de los módu-
los de la escuela concertada un 
30% y revertir su infrafinancia-
ción sin perjudicar a la escuela 
pública, y destinar el 25% del 
presupuesto del departamento 
de Salud a la atención primaria, 
así como incrementar el 10% las 
partidas para salud mental. Por 
último, en el ámbito de la len-
gua, sugiere incrementar hasta 
80 millones de euros los recur-

Junts propone deflactar el IRPF y 
más ayudas a la escuela concertada 
La formación entrega al Govern sus demandas presupuestarias, que incluyen también 
medidas en vivienda o lengua  || ERC analizará la viabilidad de sus peticiones 

POLÍTICA ECONOMÍA

sos para el fomento y el impulso 
del catalán.

Tras la reunión en el Palau 
de la Generalitat, el secretario 
general de Junts, Jordi Turull, 
afirmó que su partido afronta 
la negociación presupuestaria 
sin “líneas rojas” y defendió 
que todas las medidas que han 
propuesto al Executiu son posi-
bles. En este sentido, señaló que 
“no está pensada desde un sesgo 
ideológico, sino para dar res-
puesta a todas las necesidades” 
de Catalunya, tanto las más ur-
gentes como las encaminadas a 
construir un proyecto para los 
próximos años. ERC, por su 
parte, aseguró que estudiarán 
y analizarán el documento de 
propuestas de sus exsocios.

n El presidente de la Gene-
ralitat, Pere Aragonès, de-
fendió ayer que es posible 
llegar a un acuerdo para 
aprobar los presupuestos de 
2023 “lo antes posible, para 
que en el primer o segundo 
mes del año estén en plena 
aplicación”, y para ello con-
sideró imprescindible llegar 
a un pacto amplio sumando a 
otras formaciones, incluido el 

PSC, que tiene pendiente en-
tregarle sus propuestas para 
la elaboración de las cuentas. 
Pero pese al optimismo del 
president, el secretario de los 
socialistas catalanes, Salva-
dor Illa, aseguró que es poco 
realista pensar que habrá un 
acuerdo que permita aprobar 
los presupuestos antes de 1 
de enero, aunque afirmó que  
“no será culpa del PSC”.

NEGOCIACIÓN

Aragonès espera que las cuentas 
estén en vigor en enero o febrero
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“En un mundo cambiante no podemos tener
la misma escuela que hace 10 años”
Paneles interactivos, robots y cámaras. Este es parte del material que el Departament d’
Educación enviará a las escuelas desde ahora y hasta junio del 2024. El objetivo es avanzar en
los usos de la tecnología a favor de la pedagogía. En total, se destinarán 200 millones de euros
procedentes de los fondos europeos Next Generation. El grueso de este dinero se invertirá en la
compra de material tecnológico, y el resto, una cuarta parte, se dedicará a la formación del
profesorado. Es la inversión en equipamientos más importante que ha hecho nunca el
departament. Se enviará a escuelas e institutos material de robótica y equipamiento audiovisual,
más allá de ordenadores y tabletas, para fomentar el aprendizaje de las Steam. También se
incluirá material como impresoras, escáneres y bolígrafos 3D o un kit de energía solar, entre
otros. Actualmente ya hay una treintena de centros que trabajan con este equipamiento, dentro
del llamado proyecto FAIG.

Las nuevas tecnologías ya hace décadas que están presentes en las aulas, y su uso en
educación aumenta. La pandemia puso de manifiesto que había un vacío en esta materia, ahora
que cada vez más se opta por modelos pedagógicos basados en el aprendizaje vivencial o en el
fomento de las Steam, las siglas en inglés que se refieren a los ámbitos de las ciencias, las
tecnologías, las ingenierías, el arte y las matemáticas. Con este nuevo plan del departament se
llegará a todos los centros públicos y a los centros concertados donde haya más alumnos con
vulnerabilidad. El objetivo es la equidad y la democratización en el acceso a las nuevas
tecnologías para todo el alumnado.

Del presente y del futuro de la educación se ha hablado este lunes en el Catalunya Avança en
el instituto Jaume Tarrés de Terrassa, con el conseller del ramo, Josep Gonzàlez-Cambray, y
con los responsables de cinco escuelas e institutos que han explicado cómo han adaptado sus
modelos educativos a las nuevas tecnologías. Es el caso de David Atzet, director del instituto
Cardener de Sant Joan de Vilatorrada; de Maribel Tarrés, directora del instituto Jaume Cabré de
Terrassa; de Conxita Gimeno, directora de la escuela Montessori de Rubí; de Montse Jiménez,
directora pedagógica del proyecto 01-16 de Vedruna-Prats de la Carrera de Palafrugell, y de
Àlex Salleras, director del instituto Pla Marcell de Cardedeu.

Digitalizar las aulas

El plan de Educació se pone en marcha este curso y culminará en junio
del 2024

¿Por qué llega ahora esta inversión? Por una parte, porque los fondos europeos Next
Generation los otorgan a la conselleria para que los destine a la digitalización de las aulas.
Gonzàlez-Cambray explica que “con esta inversión, la dotación más importante de la historia del
sistema educativo catalán, garantizaremos la equidad y la democratización en el acceso a las
tecnologías, que siempre ha generado desigualdades”. Y por otra, porque desde la pandemia
han cambiado muchas cosas. “En el ámbito digital, la pandemia ha acelerado la puesta al día de
la metodología pedagógica en las nuevas herramientas tecnológicas”, explica el conseller.
David Atzet lo remacha: “La pandemia ha roto la expresión ‘eso no lo podemos hacer así’”.

https://lavanguardia.com/economia/20221201/8629320/catalunya-avanca-mundo-cambiante-escuela.html


Maribel Tarrés asegura que “no hay marcha atrás. Las tecnologías forman parte de la vida de los
alumnos, y a los centros los tenemos que ayudar a entender que no solo son instrumentos de
ocio o para el aprendizaje, sino que lo serán en un futuro para el trabajo”. El conseller Cambray
añade que “no podemos tener la misma escuela que hace diez o quince años porque lo que
hacíamos antes no sirve ahora, porque estamos en un mundo cambiante. El momento requiere
hacerlo diferente porque el alumnado y el mundo lo son”.

Poco a poco el profesorado se ha ido adentrando en el mundo de las nuevas tecnologías que da
soluciones a aspectos difíciles del aprendizaje y ayuda a hacer la materia más didáctica.
Conxita Gimeno advierte que si queremos “fomentar el aprendizaje de las Steam, especialmente
para generar nuevas vocaciones entre las alumnas, habría que empezar de muy pequeños.
Nosotros lo iniciamos a los 3 años para que las niñas no estén influenciadas por el contexto.
Porque después ya es más difícil de cambiar”. Actualmente, solo un 30% de las mujeres
escogen grados universitarios del ámbito científico o tecnológico en todo el mundo, según los
últimos datos de la Unesco. En Catalunya las graduadas en estas carreras son tan solo dos de
cada diez.

Con el paso de los años, el profesorado, en mayor o menor grado, ha utilizado las nuevas
tecnologías, pero los inicios no fueron fáciles. A una parte de los docentes todo eso les cogió de
nuevas, y no tenían bastantes pistas de cómo funcionaba, cosa que les impedía extraer las
virtudes que les podía aportar. David Atzet cree que “el cambio da miedo. Pero el miedo al error
tiene que existir. Tiene sentido poner una herramienta digital cuando el alumno sabe qué
sentido tiene aquella herramienta. La digitalización tiene que ser un proceso que quien lo vive lo
vaya cogiendo, se apropie de la idea y la utilice en función de su contexto y de su realidad.”

La brecha de género

Solo un 30% de las mujeres escoge carreras científicas o tecnológicas

Montse Jiménez cree que la digitalización “todavía cuesta, es un proceso lento. No sé si toda la
comunidad educativa comparte cómo se está transfiriendo el conocimiento y todo lo que está
pasando en las aulas. ‘Digitalización’ no siempre equivale a ‘pantallas’. Tenemos que ir más
allá. En todas las grandes revoluciones primero ha venido la herramienta y después el cómo se
hace. Tiene que haber un proceso que acompañe la llegada de nuevas tecnologías”. David
Atzet añade que “no toda la comunidad educativa quiere las cosas de la misma manera”. Y Àlex
Salleras insiste en que “los docentes tenemos que tener claro que tenemos que destinar parte
de nuestro tiempo a la formación, que tiene que formar parte de nuestro horario”. En el proyecto
del departament, que se pone en marcha desde ahora y hasta junio del 2024, hay una partida
prevista para la formación del profesorado. Ahora ya hay 40.000 maestros y profesores con
formación básica, pero se quiere llegar a más de 90.000. Pero más allá de esta formación
básica, el Departament d’ Educación dejará a criterio de los centros si quieren hacer una
formación adicional en materia digital. Además, habrá 200 mentores digitales para acompañar a
los centros y se harán cápsulas formativas, como si fueran tutoriales, para entender el
funcionamiento de todos los nuevos equipos tecnológicos.

Todos estos cambios en la metodología pedagógica, de rebote, tienen que provocar
modificaciones en la organización de los centros. Àlex Salleras afirma que “tendremos que
revisar en profundidad nuestras estructuras, nos tenemos que reinventar. Hará falta que el
departament abra la pista de baile”. Montse Jiménez insiste: “Parte del problema es que hemos



vivido muy compartimentados. Y nos hemos dado cuenta de que eso, en el contexto actual, no
puede ser”. Conxita Gimeno insiste: “Cada centro tiene que tener un proyecto claro y se lo tiene
que creer. Tenemos que picar piedra desde dentro”.

Los cinco, a pesar de dirigir centros de tipologías muy diferentes, tienen claro que es importante
también aprender del otro, fijarse en los modelos o sistemas que aplican otras escuelas,
compartir. Entre los planes del departament también ha previsto el proyecto FAIG. Las escuelas
e institutos con proyectos educativos muy adelantados en términos digitales, 150 que serán
voluntarios, podrán ser un referente para los otros en el ámbito Steam.

Formación de docentes

Hasta 90.000 docentes recibirán formación en nuevas tecnologías en el
próximo año y medio

Está claro que un kit de robótica puede ser una herramienta fantástica siempre que vaya
acompañada de contenido. Puede facilitar el aprendizaje del alumno, hacerlo más atractivo.
Pero si cuando pensamos en nuevas tecnologías o en los ámbitos Steam solo vemos pantallas,
nos estaremos equivocando. Los recursos tienen que ir acompañados de contenidos. “Estamos
abriendo caminos estructurales que, si tienen beneficios para el alumnado, ya no tendrán vuelta
atrás”, concluye Cambray.

La escuela tiene que ser un agente activo en la educación digital de todo los alumnos. Si no,
puede pasar que adquieran conocimientos digitales fuera del ámbito escolar e, incluso, fuera del
ámbito del familiar. Sin control. Porque la digitalización ha venido para quedarse.

Los ponentes del debate Catalu nya Avança sobre el presente y el futuro de la
educación. Cinco modelos de escuelas e institutos adelantados en materia
tecnológica.

Mané Espinosa

Àlex Salleras



Director del instituto Pla Marcell de Cardedeu

“Con la digitalización hará falta que repensemos nuestras organizaciones. Tendremos que
revisar en profundidad nuestras estructuras, nos tenemos que reinventar. Hacer un reset para
poder seguir adelante”.

Conxita Gimeno

Directora de la escuela Montessori de Rubí

“Si queremos fomentar el aprendizaje de los ámbitos científico o matemático, especialmente
para generar nuevas vocaciones entre las alumnas, hay que empezar de pequeños. Nosotros lo
hacemos a partir de los tres años”.

Josep Gonzàlez-Cambray

Conse ller de Educació de la Generalitat de Catalunya

“En el ámbito digital, la pandemia ha acelerado la puesta al día de la metodología pedagógica
en las nuevas herramientas tecnológicas. Garantizaremos la equidad y la democratización en el
acceso a las nuevas tecnologías”.

Maribel Tarré

Directora del instituto Jaume Cabré de Terrassa

“Las tecnologías forman parte de la vida de los alumnos y a los centros los tenemos que ayudar
a entender que no solo son instrumentos de ocio o para el aprendizaje, sino que lo serán en un
futuro para el trabajo”.

David Arzet

Director del IE Cardener de Sant Joan de Vilatorrada

La digitalización tiene que ser un proceso que quien lo vive lo vaya cogiendo, se apropie de la
idea y la utilice en la medida de su contexto y de su realidad. El alumnado tiene que entender
por qué es aquella herramienta”.

Montse Jiménez

Directora pedagógica escuela Vedruna Palafrugell

“En todas las grandes revoluciones primero ha venido la herramienta y después cómo se hace.
Tiene que haber un proceso que acompañe la llegada de nuevas tecnologías, tanto para los
alumnos como para el profesorado”.
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Educació destinarà 102 milions a aclimatar les aules La República

El president i el conseller durant la seva visita a Badalona

El Govern destinarà 102.635.439 euros a millorar l’eficiència energètica i el confort tèrmic en 294 centres educatius distribuïts per tot el país. Es tracta
d’una actuació finançada amb els fons europeus REACT-EU de recuperació econòmica, i que es durà a terme en el decurs de l’any 2023. El
president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet l’anunci a l’institut Pompeu Fabra de Badalona, un dels que es beneficiarà dels treballs, amb la
renovació dels tancaments de portes i finestres, així com les persianes i les reixes. L’objectiu és reduir la despesa en energia per mantenir calents els
espais, així com garantir que tant estudiants com docents tinguin un major confort a les aules i els espais comuns de les instal·lacions.

Aragonès ha visitat l’institut baladoní amb el conseller d’Educació, Josep González-Cabray, i l’alcalde de la ciutat, Rubén Guijarro, com exemple
d’un dels equipaments en què s’actuarà. “Aquí hi veiem unes finestres de fusta amb tancaments envellits, i el que farem serà substituir-les per alumini
amb doble vidre i pont tèrmic, una actuació que també farem en algunes portes”, ha assenyalat González-Cambray.

L’objectiu és posar al dia edificis com aquest, que han quedat antics amb el pas del temps, i que suposen una pèrdua de confort a l’hivern, però
també un excés d’entrada de calor a l’estiu. “Destinarem 102 MEUR en millora l’eficiència energètica dels centres educatius per gastar menys
energia i oferir a alumnes, docents i personal d’administració i serveis un millor confort tèrmic”, ha assenyalat Aragonès.

Les actuacions es faran d’acord amb el pla director d’Infraestructures Educatives i el pla de Confort Tèrmic que ha dut a desenvolupat Educació,
incidint en espais d’arreu del territori català. “Es faran 193 actuacions d’envolupant, és a dir, d’aïllament de finestres, de les parts interior i exterior de
façanes i de cobertes, i també es canviaran els sistemes de calefacció en 37 centres educatius, però en 64 més es duran a terme les dues actuacions
a la vegada”, ha apuntat el conseller.

“Es tracta de substituir els sistemes actuals per mecanismes de calefacció més eficients i amb un impacte ambiental menor”, ha afegit Aragonès. Amb
aquesta actuació es reduirà la despesa en energia, en un moment en què les factures en aquest àmbit han crescut de manera considerable.

En aquest sentit, González-Cambray ha assegurat que els centres no han de témer per aquest aspecte, donat que garanteixen que es podrà cobrir la
despesa energètica i no s’hauran de treure diners d’altres partides dels propis instituts o escoles.
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Cataluña destinará 102 millones para
cambiar ventanas y calefacciones de
centros escolares | Cataluña | EL PAÍS

El presidente Pere Aragonès observa las ventanas de madera del instituto Pompeu
Fabra de Badalona, este miércoles.Generalitat

La Generalitat destinará 102 millones de fondos europeos para llevar a cabo obras de mejora en
el aislamiento y calefacción de colegios e institutos. Los trabajos, que llegarán a un total de 294
centros educativos, se ejecutarán durante el próximo año. El anuncio lo ha realizado este
miércoles el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que ha estado acompañado,
como es habitual en los grandes anuncios, por el presidente Pere Aragonès. “Cada vez es más
perceptible el cambio climático y son necesarias medidas de adaptación a sus consecuencias.
Estas son medidas de ahorro energético, pero también para dar confort térmico a los centros”, ha
resumido el president.

El instituto Pompeu Fabra de Badalona ha sido el escenario elegido para realizar el anuncio.
Este centro, precisamente, será uno de los beneficiarios. Se trata de un edificio de 43 años de
antigüedad que mantiene las ventanas originales. “Son vidrios muy finos, con marcos de madera
y persianas antiguas de cuerda que se rompen muy a menudo”, resume la directora, Gemma
Alsina. La falta de un buen aislamiento provoca que deban subir la calefacción, admite la
docente. El instituto cuenta con más de 400 ventanas, pero de momento solo recibirán 370.000
euros para cambiar 178, las de la fachada orientadas a norte, que reciben menos calor solar. En
este centro esperan que las obras se ejecuten durante el primer trimestre de 2023, en horario
lectivo, lo que obligará a mover a los alumnos de clase mientras duren los trabajos.

El mal estado de los edificios es precisamente el elemento que se ha tenido en cuenta para
elegir estos casi 300 centros que se beneficiarán de este paquete de 100 millones, provenientes
de los fondos europeos REACT-EU. “Los centros han sido elegidos según el estado de los
edificios, allí donde ventanas o persianas no están en condiciones adecuadas”, ha indicado
Cambray.
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En detalle, del total de centros, en la mayoría (193) se intervendrá en la mejora del aislamiento
térmico del edificio; en 37 de ellos se cambiará la calefacción por una más eficiente, y en el resto
de los casos (64) se realizarán ambas actuaciones, aislamiento y calefacción.

Cambray ha asegurado que este paquete de medidas se verá complementado con otro,
focalizado en la mejora climática de los centros de cara a hacer frente a las olas de calor. En
verano, el consejero ya avanzó se que desplegarían medidas, como, colocar toldos en los
patios. Este miércoles, Cambray ha incidido en que se ha abierto una línea específica para
obras de este tipo dentro del programa de obras RAM del Departamento, donde se incluyen los
trabajos de mejora y reforma de todo tipo de los centros educativos. Pero no ha asegurado que
estas estén listas para el próximo verano. “Iremos haciendo, empezando por las escuelas donde
la necesidad sea más grande”, ha zanjado.

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

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
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Alumnos de un instituto de Badalona le
cantan 'El Desembre Congelat' al President
Aragonès
Aseguran que se trata de una mordaz coincidencia. Que no se trató de ninguna acción
reivindicativa, ni de un acto de protesta. Los alumnos de la clase de canto coral del Institut
Pompeu Fabra de Badalona (Barcelonès Nord) dedicaron al President de la Generalitat, Pere
Aragonès y al conseller d'Educació, Josep González-Cambray el tradicional villancico catalán
'El Desembre Congelat' (Diciembre congelado). Los estudiantes llevaban puestos los abrigos en
el aula para soportar las bajas temperaturas.

La visita de la delegación de la Generalitat, presidida por Pere Aragonès, acompañado por el
alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, escogió el centro badalonés para presentar las
actuaciones por valor de 102.635.439 euros destinadas a mejorar la eficiencia energética y el
confort térmico de los centros educativos. Una actuación financiada por los fondos europeos
React-Eu.

El President Aragonès a su llegada al Institut Pompeu Fabra de Badalona

Aj. BDN

Precisamente el Institut Pompeu Fabra está pendiente de una inversión para reparar las
ventanas de las aulas, muchas de las cuales están estropeadas y no permiten mantener la
temperatura idónea para un centro educativo, por lo que muchos de los estudiantes realizan las
clases con los abrigos puestos. El centro recibirá 370.000 euros para las reparaciones.

El objetivo final de las mejoras es conseguir que los edificios propiedad de Educació se
conviertan en infraestructuras de máxima eficiencia energética. Los 102  millones de inversión
permitirán llevar a cabo actuaciones en 294 centros, avanzando en un año lo que la Generalitat
tenía previsto realizar en siete años.
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Les tècniques de les guarderies rurals de
tres comarques se senten estafades per
Educació - EbreDigital.cat
Les tècniques d’equació infantil (TEI) de Bot (Terra Alta), Freginals (Montsià), la Torres de
l’Espanyol, Garcia i Ginestar (Ribera d’Ebre) estan sense feina des de principi de curs. Als seus
centres, Educació ha donat per acabat el pla pilot que incloïa el primer cicle d’infantil, P1 i P2, a
l’escola rural, un projecte engegat el 2015 per mantenir el servei d’escola bressol a molts pobles
petits. Aquestes TEI estaven contractades pels ajuntaments –amb sous no equiparables als del
departament- i se’ls havia promès que passarien a ser personal laboral de la Generalitat quan la
prova pilot acabés. Això no s’ha complert i denuncien que tampoc els meriten els anys treballats
per optar a la meixa o a altres places de TEI en escoles públiques.

La denúncia de les TEI està encapçalada per Núria Martínez, que havia treballat al cicle inicial
d’infantil de Bot fins al final de curs 2021/2022. Sota l’empara de la CGT, ja van presentar una
reclamació a l’estiu a la qual han afegit, aquest dimecres, un document adjunt perquè se’ls meriti
l’experiència dins de l’escola –no només dins de l’administració local- i que, com a mínim,
puguin optar a noves places de TEI des del bloc 1 de les llistes d’educació.

Com ha remarcat Martínez, durant la prova pilot, les tècniques d’infantil han format part del
claustres dels centres i de les ZER (Zona Escola Rural), s’han format per treballar als cursos de
P1 i P2 i han liderat el projecte seguint les tasques i funcions que ha dictaminat Educació. “Hem
fet la feina amb molta alegria perquè és molt bonic tenir tots els nens del poble dins de l’escola
rural, és un projecte magnífic i enriquidor, però volem que se’ns reconegui la feina feta”, ha exigit
la ex TEI de l’escola Sant Blai de Bot.

Des de la CGT es titlla la situació “d’esperpèntica” perquè el
departament qualifiqui “d’èxit” aquesta prova pilot del cicle inicial
d’infantil a les escoles rurals mentre “deixa sense feina” les TEI
que han treballat en ell

Des de la CGT, la secretària general d’Ensenyament, Marta Minguella, ha qualificat la situació
“d’esperpèntica” i ha criticat que el departament qualifiqui “d’èxit” aquesta prova pilot del cicle
inicial d’infantil a les escoles rurals mentre “deixa sense feina” les TEI que han treballat en ell.
“Cal defensar els seus drets laborals i després d’una llarga experiència, se’ls ha de reconèixer i
que puguin treballar per a Educació”, ha insistit Minguella. “Si el projecte pilot ha estat un èxit,
les que hi estàvem treballant alguna cosa hi haurem tingut a veure”, ha afegit Núria Martínez.

Les TEI del pla pilot no cobraven els sous de l’administració, no tenien les mateixes condicions
laborals ara no se’ls meriten els anys treballats als centres educatius. En canvi, les seves places
“han sortit com a vacants” en els nomenaments de l’estiu. “Qui treballava allí si no són vacants i
no places de programa de nova creació?”, han qüestionat.

Sense aquests mèrits, amb les oposicions aprovades, han
quedat relegades al bloc 3 de les llistes d’educació sense
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opcions a trobar, ni que sigui, una altra feina a l’inici del curs
actual

Sense aquests mèrits, amb les oposicions aprovades, han quedat relegades al bloc 3 de les
llistes d’educació sense opcions a trobar, ni que sigui, una altra feina a l’inici del curs actual.
L’Elisabet Galeote, ex TEI de l’escola Josep Roncero i Pallarès de Freginals, estava inscrita a la
borsa de TEI des del 2015, quan va començar el projecte. Al mes de febrer d’enguany va
rebutjar un nomenament en un altre centre per fer de TEI a P3. Ho va fer per no perjudicar
l’escola i perquè Educació els va prometre que serien incorporades al personal laboral fix quan
acabés el pla pilot.

La persona candidata que estava darrera seu a la llista i va agafar aquell nomenament, “ha
tornat a treballar aquest curs perquè ha passat al bloc 1” i a Galeote l’han relegat al bloc 3,
“sense cap mena de reconeixement” tot i rebutjar-lo per continuar a l’escola de Freginals i
continuar amb el pla pilot”. “Ara no puc treballar en una altra escola”, ha denunciat.

Els ajuntaments i els equips de direcció dels cinc centres afectats han traslladat el seu suport a
les TEI afectades de Bot, Freginals, Garcia, Ginestar i la Torres de l’Espanyol, una situació en la
qual es poden trobar a final de curs les TEI de Paüls, Benifallet i Tortosa (Baix Ebre) i Vinebre
(Ribera d’Ebre). En aquests municipis els ajuntaments han aconseguit una pròrroga d’un any
per mantenir la prova pilot però s’extingirà a final de curs.
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Pla de xoc per reduir l'abandonament
escolar - Migdia Cope Catalunya i Andorra -
COPE
La Fundació Bofill ha fet un seguit de propostes per tal de frenar l'abandonament escolar
prematur i situar-lo per sota del 10% en quatre anys. Aquest se situava el 2021 al voltant d'un
14,8% Catalunya.

Entre les mesures, ha proposat 11.000 beques salari anuals a joves de 16 a 18 anys de llars
desfavorides, 15.00 noves places públiques d'FP de grau mitjà, 5.000 més de Programes de
Formació i Inserció (PFI) i 5.000 més en centres, escoles i programes de nova oportunitat.

A més, planteja la necessitat d'identificar i fer seguiment dels alumnes en risc d'abandonament o
que ja hagi abandonat, plans individuals d'orientació i programes locals de mentoria.
L'organització que part d'aquestes mesures requereixen 350 MEUR anuals.

La Bofill ha presentat aquesta proposta, que parteix de la base que tot i la reducció de
l'abandonament escolar –era del 32,9% el 2008-, aquest continua sent molt elevat a Catalunya i
lluny de l'objectiu europeu d'estar per sota del 10%. Segons l'organització, el 2021 74.000 joves
van abandonar els estudis prematurament sense graduar, una situació especialment rellevant en
col·lectius de joves d'origen migrat i de famílies amb nivells baixos d'estudis o de renda, on els
percentatges poden ser de més del 20% i en alguns grups arribar al 40%. Tot i això, la xifra és
aproximada ja que han afirmat que no existeixen dades oficials al respecte.

Altres dades aportades són que gairebé 1 de cada 10 alumnes no obté la titulació d'ESO, un
de cada quatre matriculats a batxillerat abandona abans d'acabar i quatre de cada 10 matriculats
a cicles de grau mitjà tampoc no els acaben.

Això té repercussió en el futur d'aquests joves i de la societat. I és que els nois que no es
graduen de l'ESO o que no continuen estudis en acabar l'etapa obligatòria pateixen
pràcticament el doble d'atur (14,4%) que els que han continuat, tenen fins a quatre vegades més
possibilitats d'acabar fent una feina manual no qualificada i més d'un 25% dels joves amb
abandonament prematur se situen en el quartil més baix de salaris.

Risc de cronificar la situació

La Bofill ha alertat del "risc de cronificar" i normalitzar uns nivells d'abandonament escolar
prematur que situen Catalunya al capdavant del rànquing de països europeus, només superat
per Romania.

Per assolir els objectius, l'organització afirma que calen mesures específiques dirigides als
col·lectius més vulnerables. La proposta a quatre anys de la Fundació Bofill rep el nom de 'Zero
Abandonament: una agenda de xoc contra l'abandonament escolar prematur a Catalunya' i l'han
elaborat Elena Sintes, Miquel Àngel Alegre i Alejandro Montes.

L'agenda de xoc es basa en identificar els col·lectius més vulnerables i amb més risc de deixar
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els estudis, cobrir les necessitats econòmiques perquè la manca de recursos no sigui un
impediment per continuar estudiant, orientar-los i acompanyar-los, al mateix temps que se'ls
ofereix una oferta suficient i planificada. "Cobrir els bàsics", ha mencionat el director de la
Fundació Bofill, Ismael Palacín.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Més detecció i solucions econòmiques

Davant d'aquesta situació, la Bofill ha apuntat que un dels problemes és la manca de detecció
dels alumnes en risc d'abandonament. Per això, proposen utilitzar el Registre d'Alumnes (RALC)
per identificar i fer seguiment de la trajectòria de l'alumnat, especialment del socialment
desfavorit i amb necessitats educatives.

Al mateix temps, apunten la necessitat de compartir el registre amb els municipis i centres
educatius per facilitar el seguiment. A més, veuen necessari crear una eina que faciliti la
recollida de dades i identificació de l'alumnat en risc d'abandonament per a tots els centres
educatius.

Un cop identificats, la Bofill planteja crear 11.000 beques salari per a joves de 16 a 18 anys de
llars desfavorides perquè es mantinguin en el sistema educatiu. Aquesta mesura tindria un cost
de 62,6 MEUR per al Departament d'Educació a raó de beques d'uns 570 euros mensuals.

Amb aquestes beques es busca solucionar els problemes econòmics familiars que poden fer un
jove abandonar els estudis i desincentivar la crida del món laboral poc qualificat però de
retribució ràpida.

D'altra banda, la Bofill assevera que l'actual oferta de formacions alternatives al batxillerat és
"insuficient" per assolir l'objectiu de reduir l'abandonament escolar prematur fins al 10%. Per
aconseguir-ho, s'hauria d'ampliar l'oferta amb almenys 27.000 places més a partir del curs 2023-
2024.

En concret, plantegen crear 15.000 places d'FP de grau mitjà públiques arreu del territori. Això
tindria un cost d'uns 81,5 MEUR. La Bofill va més enllà i hi afegeix 5.000 places noves de PFI
(18 MEUR) i 5.000 en centres, escoles i programes de nova oportunitat.

També proposen més recursos d'orientació, suport i mentoria. En concret, plans individualitzats
d'orientació educativa, suport socioemocional i acompanyament a la transició educativa en tots
els centres de secundària des del primer cicle i fins al segon curs de postobligatòria.

A més, proposen programes locals de mentoria per a joves de 10 a 18 anys identificats com a
absentistes en els municipis de més de 10.000 habitats per tal de redreçar les trajectòries o
situacions d'abandonament.

Ajudes al transport i més acompanyament

A banda d'aquestes mesures principals, la Fundació ha mencionat altres mesures com un
sistema municipal d'identificació, seguiment i recuperació de joves que han abandonat, 13.000



ajuts al transport per a joves amb menys recursos, ajuts econòmics per a que menors de 12 a 17
anys de famílies d'ingressos baixos puguin participar gratuïtament en activitats extraescolars,
una reserva de places per a l'alumnat amb necessitats en cicles de grau mitjà i altres mesures
per reduir també la segregació escolar.

Palacín ha plantejat que fa anys que reclamen al Departament d'Educació que abordi aquest
problema i ha lamentat que malgrat tots els actors de l'àmbit educatiu estan d'acord en la
necessitat de fer-ho, no acaba passant. Per això, una de les coautores de l'estudi, Elena Sintes,
ha reclamat a Educació que "lideri" aquest abordatge i qeu prengui mesures concretes per evitar
que el sistema "expulsi" alumnes que no haurien de quedar fora.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb l'autor de l'agenda d'abandonament escolar 0,
Alejandro Montes (àudio).
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Noticia L'Hospitalet - lhdigital.cat
Els Plans Educatius d’Entorn, projectes pedagògics que vinculen el teixit associatiu en la
tasca educativa d'escoles i instituts, comptaran aquest curs amb una partida d'1,4 milions
d'euros i arribaran a prop de 50.000 alumnes de 65 centres de Primària i Secundària d’arreu
de la ciutat.

Així s’ha constatat en la reunió de la Comissió Representativa Institucional, integrada per
l’Ajuntament i la Generalitat i per representants dels diversos àmbits de la comunitat
educativa, que ha tingut lloc a la masia de Can Riera.

Dels 1,4 milions d’euros que la Generalitat i l’Ajuntament destinaran a les activitats dels Plans
Educatius d’Entorn (PEE) de L’Hospitalet, prop de mig milió d’euros prové dels fons Next
Generation, de la UE. El tinent d'alcaldia d'Educació, David Quirós Brito, ha indicat que "amb
els recursos que hem pogut generar les diverses institucions hem aconseguit donar resposta a
aquestes necessitats".

Els PEE inclouen activitats com Aprenentatge i servei, Fem Tàndem, Fem ràdio, tallers
d’estudi assistit i d’adaptació curricular i pràctiques restauratives i de mediació, entre
d’altres, en les quals una vintena d’entitats ciutadanes i altres serveis i institucions de la
ciutat hi col·laboren amb els centres educatius.

Volen ser una eina per reforçar la tasca educativa, prevenir l’abandonament prematur dels
estudis i, segons ha afirmat l'inspector de Serveis Territorials del departament d'Educació de la
Generalitat, Ferran Cortina Segarra, també per "garantir l’equitat al conjunt de l’alumnat,
sobretot de la població més desafavorida".

En la mateixa línia, el responsable municipal d'Educació, David Quirós Brito, ha enfatitzat que
són "una eina" ja consolidada del sistema educatiu.

Els Plans Educatius d’Entorn es despleguen a la Florida, les Planes, Pubilla Cases, Can Serra,
Collblanc, la Torrassa, Gornal, Bellvitge i Santa Eulàlia.

https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/-/journal_content/56/11023/15118930?refererPlid=11521
https://www.l-h.cat/
https://educacio.gencat.cat/ca/inici/
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Lliurats els XI Premis IMET d'Educació
'Josep Vives Ciurana', dotats per Repsol -
Tottarragona.cat :: Diari digital independent
d'informació i d'opinió de Tarragona
Lliurats els XI Premis IMET d'Educació 'Josep Vives Ciurana', dotats per Repsol

La comunitat educativa de Tarragona ha omplert aquest dimarts al vespre la sala d’actes de
l’Institut Vidal i Barraquer en l’acte de lliurament dels XI Premis IMET d’Educació “Josep Vives
Ciurana”. A l’acte, dinamitzat i presentat per la companyia Passabarret, ha assistit la directora
tècnica de l’IMET, Clàudia Aznar; el director del Complex Industrial Repsol a Tarragona, Javier
Sancho i una representació del Consell Municipal d’infants. En el transcurs de l’acte, que també
ha comptat amb actuacions de l’Escola Municipal de Música, s’han lliurat les sis categories de
premis.

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 i 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.

“Tarragona compta amb grans professionals de l’educació i una comunitat educativa molt
compromesa formada per professorat, alumnat, mares i pares i personal no docent. Aquests
premis reconeixen i doner a conèixer els projectes i les experiències educatives d’aquesta
comunitat, actuacions que es desenvolupen al llarg del curs en els centres escolars”, ha
manifestat la directora tècnica de l’IMET, Clàudia Aznar, que ha subratllat que els Premis IMET
“són un exemple més dels principis de Tarragona com a Ciutat Amiga de la Infància i Ciutat
Educadora”.

En el transcurs de l’acte s’ha commemorat el Dia Internacional de les Ciutats Educadores, que
se celebra el dia 30 de novembre, amb el lema “La Ciutat educadora, ciutat de pau i
oportunitats”. És per aquest motiu que enguany s'ha lliurat l'accèssit especial sota el títol Cultura
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de pau.

Un dels principals objectius dels Premis IMET és promoure activitats educatives i
socioeducatives encaminades a cooperar en la millora de la cohesió social, la convivència, la
preservació i sostenibilitat del medi ambient, el coneixement de les tecnologies de la informació i
la comunicació, la difusió de la llengua catalana, la cultura i les arts i el coneixement del
patrimoni històric de la ciutat. Aquestes actuacions, a més a més del seu valor específic, poden
ser font d’inspiració i de reflexió per a altres centres, personal educador i equips docents.

Redacció TT - 30/11/2022 - 20:17h
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La educación financiera avanza en las
comarcas de Tarragona
El programa EFEC (Educació Financera i Emprenedora de Catalunya), impulsado por el
Institut d’Estudis Financers (IEF) y el Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat
de Catalunya, encara su decimoprimera edición con un total de 69 centros educativos y 2.752
alumnos inscritos en la demarcación de Tarragona, para participar en los 403 talleres
programados de alfabetización financiera y emprendedora que llevarán a cabo 44
voluntarios formados.

Se trata de unas cifras que mejoran las del año pasado (con 62 centros participantes en las
comarcas de Tarragona) y que consolidan este programa de voluntariado como un referente en
su ámbito de actuación, con 454 centros educativos, 2.778 talleres programados, 501
voluntarios y 18.495 alumnos previstos para esta edición en el conjunto de Catalunya.

El objetivo de este programa -que se alinea con el marco de competencias financieras
establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)-
es ofrecer a las escuelas públicas, concertadas y privadas de Catalunya la posibilidad de
impartir talleres de educación financiera básica a los alumnos de cuarto de ESO.

Con una oferta de ocho talleres, el programa EFEC incorpora este año como novedad un taller
de economía circular que, según destaca Júlia Sala, responsable de Projectes d’Educació
Financera del IEF, «está teniendo una acogida muy buena por parte de los centros».

En una sesión de 50 minutos donde se fomenta la participación activa de los estudiantes, se
busca «concienciar sobre cómo hacer un consumo responsable, priorizando gastos y viendo
cómo podemos introducir pequeños cambios en nuestro día a día, tomando consciencia, por
ejemplo, de lo que implica cambiar de smartphone en lugar de alargar su ciclo de vida», explica
Júlia Sala.

«En términos generales, el nivel de conocimientos financieros en cuarto de ESO es bajo» (Júlia
Sala, IEF)

Aunque el taller que sigue liderando las solicitudes de los centros, pionero en este programa, es
el que lleva por título Administrant els teus diners, donde los participantes entran en contacto, de
manera práctica, con conceptos como un presupuesto personal, un fondo de emergencia o
cómo gestionar ingresos y gastos.

Endeutar-se? Amb seny! (donde se trata el sobreendeudamiento), Inversió intel·ligent i
sostenible, Els impostos i tu, Finances per a la vida (donde se abordan los objetivos vitales de
cada uno y se les añade una capa de planificación financiera), (In)forma’t per decidir (donde se
tratan nuestros derechos como consumidores) y N’estàs segur? (que aproxima a los
participantes al mundo de los seguros) completan la oferta de este programa.

Tras diez ediciones a sus espaldas, este programa ha formado a más de 164.000 alumnos, con
más de 25.000 talleres realizados en 454 centros escolares, mediante una propuesta que, a
decir de sus organizadores, sigue siendo muy necesaria. «Aunque el nivel de conocimientos
financieros que nos encontramos en los centros -explica Júlia Sala- es muy diverso, en términos
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generales, y según los datos del último Informe Pisa, el nivel de España está en una media
inferior a la de los países OCDE».

«El nivel es bajo -prosigue Júlia Sala-, y las cifras nos dicen que la cultura financiera de los
alumnos de cuarto de ESO es baja». Aunque no solo. En no pocos casos, las familias de estos
alumnos, cuando llevan a sus casas el material con el que han trabajado en los talleres, explica
esta portavoz del IEF, lo encuentran de utilidad para su día a día.

Pensando en este perfil de población, el programa EFEC, a través de EFEC-Adults, cuenta con
una oferta consolidada de cinco talleres que se imparten en ciclos formativos y centros de
formación de adultos, y donde este año se ha incorporado un nuevo taller de autoocupación.

Se trata de una propuesta que tiene por objetivo mostrar los ejes principales del
emprendimiento, buscando que los participantes entiendan los riesgos que comporta crear un
negocio propio, a la vez que les proporciona herramientas básicas para poder gestionar
adecuadamente sus finanzas.
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Mataró referma el seu compromís com a
ciutat educadora
El vídeo neix de la reflexió d’un grup de treball on han participat diferents agents de la ciutat com
els centres educatius, els Serveis Territorials del Departament d’Educació del Maresme i Vallès
Oriental (amb seu a Mataró), el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Mataró i altres serveis
municipals com el de Salut Pública, Igualtat i Diversitat Ciutadana i Infància i Família de
Benestar Social. L’objectiu és conscienciar sobre els hàbits saludables i la seva
importància en l’etapa educativa.

El regidor d’Educació, Miquel Àngel Vadell, ha estat l’encarregat de presentar aquest vídeo que
s’ha creat com a recurs pedagògic que poden fer servir tots els centres educatius de la ciutat i
perquè arribi a les famílies. La projecció s’ha fet el 30 de novembre amb motiu del Dia
Internacional de les Ciutat Educadores, un compromís que l’Ajuntament de Mataró referma i
renova un any més.

Les desigualtats socioeconòmiques i culturals presents en la nostra societat generen tensions i
divisions, per això és tan important l’educació com a eina cohesionadora i per reduir
aquestes desigualtats. Des de les 9 escoles bressol municipals de Mataró, fins a les escoles
d’adults, passant per tots els centres escolars de primària i secundària, la ciutat treballa dia a dia
per la convivència i la justícia social.

En el dia internacional de les ciutats educadores es reivindica la tasca de totes aquelles
persones que es dediquen a l’educació i es manifesta que, des del govern local, es seguiran
posant en marxa polítiques públiques i programes educatius que contribueixin a l’equitat.

Mataró referma el seu compromís amb el lema de les ciutats educadores d’enguany: “La Ciutat
Educadora, ciutat de pau i oportunitats”.

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/mataro-compromis-ciutat-educadora
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Alumnes de l'escola Guillem Fortuny descobreixen el Barri Antic amb
codis QR - Revista Cambrils
Amb la finalitat de conèixer el Barri Antic de Cambrils i de la mà de dispositius mòbils, dins de l’àrea d’Educació Física, l’alumnat de 4t d’Educació Primària
de l’escola Guillem Fortuny va dur a terme una proposta educativa anomenada "Descobrim el barri antic amb els seus racons plens d’encant!".

Es tracta d’una proposta d’orientació en la què els alumnes havien de visitar deu llocs rellevants del Barri Antic com la Torre del Bou, la plaça del Setge o el
Mercat Municipal de la Vila, on hi trobaven un codi QR que prèviament havia posat la mestra. El punt d’inici de l’activitat va ser el Parc del Pinaret, i des
d’allí cada 10 minuts va sortir un grup de 8-10 alumnes, acompanyats per un/a mestre/a. Cada grup disposava d’una Ipad amb Mifi, a cada prova s’havia
d’escanejar el codi QR que els portava a una informació que els permetia contestar una o més preguntes en referència al lloc, monument o espai on es
trobaven i entre totes i tots l’havien de resoldre. Havien de complementar aquest treball fent observacions, prenent mesures o preguntant a la gent... per
determinar l’amplada de la muralla, les portes d’entrada, els carrers estrets i empedrats, el nom de la Torre, el refugi antiaeri...

Va ser una activitat col·laborativa, competencial, lúdica i digital que ens va servir per conèixer força coses que no sabíem del patrimoni cultural de la ciutat.

https://www.revistacambrils.cat/noticia/37334/alumnes-de-lescola-guillem-fortuny-descobreixen-el-barri-antic-amb-codis-qr


Els alumnes de l'escola Guillem Fortuny van recórrer diferents punts del Barri Antic (fotos: Cedides)
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Tarragona acull un càsting de futbol per a
aconseguir beques d'estudis als EUA
Es tracta d'una oportunitat única per a aprendre anglès, viure als EUA i qui sap si començar un
viatge en el futbol professional

El pròxim dia 6 de desembre els i les joves futbolistes de Tarragona i Barcelona entre 12 i 17
anys tindran l'oportunitat de practicar el seu esport favorit i, fins i tot, aconseguir una beca per a
estudiar un any en un 

high school

 als Estats Units a l'escola del Nàstic.

 En aquest primer «càsting de futbol», que es desenvoluparà des de les 10.00 fins a les 18.00
hores al campus Camp Joliu de l'Arboç, estaran presents una desena d'entrenadors d'altres
punts boarding school nord-americans (

high school

 d'elit amb residència per a estudiar secundària) per a avaluar el nivell de futbol dels i les joves,
perquè seran candidats a obtenir una beca per a estudiar un any acadèmic en aquestes
institucions.

 L'objectiu és que els i les futbolistes passin un dia practicant el seu esport favorit mentre els
entrenadors dels 

high school

 i els de la Nàstic Soccer Academy, estaran atents al rendiment i la tècnica dels jugadors i
jugadores per a determinar si compleixen els requisits per a optar a ajudes, que cobreixen fins a
un 60% del cost total dels estudis, allotjament, manutenció i entrenament durant un any en una
de les prestigioses institucions. Una oportunitat per a aprendre anglès, viure als EUA i qui sap si
començar un viatge en el futbol professional.

 La jornada està organitzada per la Nàstic Soccer Academy i Deaquiparafuera, una empresa que
des de fa ja 10 anys es dedica a facilitar a joves estudiants espanyols l'accés becat als

high school

 americans per als cursos equivalents als que van des de 2n de l'ESO fins a 2n de Batxillerat.

 El director de Deaquiparafuera José Manuel Díaz-Tendero afirma haver obtingut beques per a
més d'un miler d'alumnes i assegura que per a accedir a aquestes ajudes «no és necessari ser
un jugador fora de sèrie, n'hi ha prou amb tenir un hàbit esportiu i un rendiment acadèmic
normals».

 La companyia treballa amb més de 100 

high school

https://www.diarimes.com/noticies/esports/2022/11/30/tarragona_acull_casting_futbol_per_aconseguir_beques_estudis_als_eua_130810_1094.html


 d'alt nivell als quals han enviat a aquests més de 1000 alumnes espanyols amb beques que
sumen més de 30 milions d'euros en el seu conjunt. A més d'aconseguir les ajudes, la
companyia assessora les famílies i realitza un seguiment de les estades dels alumnes sobre el
terreny per a assegurar que l'experiència sigui d'èxit. La companyia ja treballa, a més d'amb
alumnes espanyols, amb joves de països com Mèxic, Bermudes, Guatemala, El Salvador,
República Dominicana, Dubai, Itàlia, Holanda o el Brasil.

On i quan

 Escola Camp Joliu. Km 1.202, N-340, 43720 L'Arboç, Tarragona el dimarts 6 de desembre.

Programa 

09.45 – 10.00 AM  |  Arribada dels participants.
10.00 – 11.00 AM  |  Presentació del programa DPF.
11.00 – 02.00 PM  |  Partits i entrenament de porters.
04.00 – 06.00 PM  |  Reunions amb entrenadors americans.
06.00 PM  |  Tancament de jornada.

 Les inscripcions es poden realitzar en

https://www.deaquiparafuera.com/es/casting-tarragona/

.

https://www.deaquiparafuera.com/es/casting-tarragona/
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L'Escala reclama de nou a Educació un nou
cicle formatiu - Diari de Girona
El ple ordinari celebrat ahir va aprovar per unanimitat de tots els grups una nova moció, a
proposta de la Fundació dels Oficis.

Demanen que es posi en marxa a l'Escala un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes
Microinformàtics i Xarxes. S'espera que la moció s'aprovi a altres municipis de l'entorn.

Des de l'Ajuntament de l'Escala i l'institut El Pedró ja fa uns anys que reclamen al departament
d'Educació autoritzi aquest nou cicle.

Els alumnes de l'àrea de l'Escala només tenen l'opció de cursar el batxillerat a l'institut El
Pedró i els diferents intents d'incorporar a l'oferta un cicle formatiu han topat amb l'oposició
del departament d'Educació, malgrat tenir el suport dels centres educatius, l'Ajuntament i
empreses del sector.

"L'institut El Pedró té adscrits al seu centre alumnes provinents de l'Escala, Camallera, Vilaür,
Sant Mori, Vilorpiu, Saus, Llampaies, Viladamat i Ventalló. Si bé també rep alumnes d'ESO, PFI
i Batxillerat d'altres poblacions com Albons, Sant Pere Pescador, La Tallada i Verges. Aquests
municipis tenen conjuntament uns 19.195 habitants, número molt superior a altres poblacions de
la comarca que ja tenen cicles formatius", lamenta el text de la moció, la qual remarca també les
mancances de la xarxa de transport públic per facilitar el desplaçament a altres municipis que si
tinguin cicles.

"Vivim en un món en constant moviment i cada vegada es necessita més formació
especialitzada i qualificacions en base a les quals poder acreditar competències per poder
incorporar-se al mercat laboral", afegeix la moció.

La regidora d'Educació, Maite Cortés, argumenta que l'Escala compleix tots els requisits que
avalen la necessitat d'un cicle formatiu de grau mitjà i recorda que ja es va intentar per a
l'especialitat relacionada amb l'Hostaleria i que ara s'ha optat pels Sistemes Microinformàtics i
Xarxes perquè a nivell comarcal oferia majors opcions d'aconseguir-se.

https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2022/11/30/lescala-reclama-nou-educacio-nou-79327290.html
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Dos centres educatius de Piera acreditats
com a escoles verdes - Vila de Piera
L’escola bressol El Gall Mullat i l’escola Herois del Bruc han estat reconegudes com a centres
exemplars en l’àmbit de la sostenibilitat

El 26 de novembre es va celebrar a Cosmocaixa Barcelona la XIX Trobada d’Escoles Verdes,
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.

En aquesta trobada, l’escola bressol municipal El Gall Mullat i l’escola Herois del Bruc han rebut
un distintiu que les acredita com a Escoles Verdes. L'objectiu és reconèixer públicament
iniciatives exemplars d’educació per a la sostenibilitat, elaborades per centres educatius amb el
Distintiu d’Escola Verda de la Generalitat de Catalunya.

El Programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres
educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions
educatives que tinguin la finalitat de fer front, des de l’educació, als nous reptes i valors de la
sostenibilitat. Per obtenir el distintiu, el centres han d’haver impartit la formació corresponent i
disposar d’un Pla d’educació per a la sostenibilitat.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, i el conseller
d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, van lliurar els distintius dels nous centres educatius que
s’han afegit a la Xarxa Escoles Verdes.  Enguany, han rebut aquest distintiu un total de 78
centres de les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, l’Anoia, el Bages, el
Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Barcelonès, la
Conca de Barberà, el Garraf, el Gironès, la Garrotxa i el Maresme.

Amb la incorporació d’aquests centres, ja són 923 els centres educatius que tenen el distintiu
d’Escoles Verdes a Catalunya.

https://www.viladepiera.cat/actualitat/noticies/2022/11/30/dos-centres-educatius-de-piera-acreditats-com-a-escoles-verdes
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Línea editorial: "Campaña contra la
educación concertada" - Línea editorial -
COPE
Hay medios de comunicación que se convierten con frecuencia en portavoces de campañas
dirigidas a desprestigiar y deslegitimar el modelo de educación concertada. Los centros
concertados responden al modelo constitucional y conforman, junto con los centros de
naturaleza estatal, la red de educación pública. Este modelo se ha desarrollado históricamente
para garantizar las implicaciones del derecho constitucional de los padres a elegir el tipo de
educación que desean para sus hijos, también en lo que se refiere a la elección del centro que
consideran más adecuado. Por cierto, fue en tiempos del gobierno socialista de Felipe González
cuando se puso en marcha este modelo.

En España hay dos millones de alumnos que asisten a 9.000 centros de educación concertada.
Los conciertos educativos, que no se realizan solo con colegios de titularidad religiosa, son la
opción educativa más económica para el Estado. Cada alumno que acude a la educación
pública estatal cuesta 6.000 euros, frente a los 3.000 que supone un alumno de un centro
concertado. En contra de lo que suele repetirse, los colegios concertados no discriman la
entrada de alumnos desfavorecidos, dado que los criterios de admisión están determinados por
las comunidades autónomas, y son públicos.

La realidad es la contraria. Es la educación concertada la que está discriminada en
determinadas comunidades autónomas al no recibir, por ejemplo, ayudas para el comedor
escolar o financiación para incentivos educativos, al margen de las becas que los titulares de los
centros concertados ofrecen a los alumnos con menos recursos.

https://www.cope.es/actualidad/linea-editorial/noticias/linea-editorial-campana-contra-educacion-concertada-20221201_2428274
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Estudiar per projectes, realment millora
l'aprenentage dels infants?
No és estrany escoltar pares i mares que dubten dels mètodes pedagògics que es fan servir a
les escoles. És habitual i positiu que hi hagi discursos crítics a la comunitat educativa, però
també és cert que aquests discursos estan condicionats per la ideologia i l’experiència de
cadascú.

Els darrers anys, sobretot des del 202o amb la LOMLOE, s’està implantant als centres
l’anomenat aprenentatge basat en projectes (ABP), que genera molt debat entre docents, i
també entre les famílies.

Estudiar per projectes millora l'aprenentatge a l'aula? 

 Freepik

"No funcionen"

Pilar Antón és professora de secundària i durant dotze anys ha treballat en centres
públics de Barcelona i Tarragona. A més, és mare de tres fills escolaritzats a la pública. “Els
projectes estan molt bé en un món ideal, però en el món real no funcionen, la canalla no
aprèn. Per fer un projecte abans has de saber sobre què has d’escriure, has de tenir una base
sòlida. A la pràctica buscar la informació es converteix a fer cerques a Google, els alumnes no
saben filtrar el que troben”, diu. 

Aquesta docent fa una crítica molt contundent del treball per projectes. “He fet molts projectes
a molts centres diferents, i tinc clar que el que surt és un nyap. Mai són una bona manera per
aprendre, hauria de canviar molt tot. Els alumnes bons demanen no treballar amb projectes,
perquè fan la feina dels altres. Una base dels projectes és el treball cooperatiu i els grups
heterogenis, i això desmotiva molt, perquè els que són bons en surten perjudicats. Els que van
pitjor van tirant, però un nen no és responsable de l’educació d’un altre nen, és molt injust”, diu
Antón.

https://www.rac1.cat/societat/20221130/102940/aprendre-projectes-abp-aula-escoles-mestres-pares-mares-llibres-text.html


El que surt [dels projectes] és un nyap. Mai són una bona
manera per aprendre

Pilar Antónprofessora de centres públics de secundària i mare

Els darrers anys s’està implantant als centres l’anomenat aprenentatge basat en
projectes (ABP). 

 Freepik - Anna Bizon

Què en diuen els estudis?

Marc Lafuente és consultor i doctor en psicologia de l’educació, ha estat analista de
polítiques a l’OCDE i professor a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de
Catalunya. És autor de l’estudi Millora l’aprenentatge de l’alumnat mitjançant el treball per
projectes?, elaborat per a la Fundació Jaume Bofill. 

Què respon, a la pregunta de la seva recerca? És efectiu estudiar per projectes? “No podem
respondre un sí o un no, l’evidència científica que hem trobat és limitada i de vegades
variable, hi ha estudis que diuen que millora l’aprenentatge, d'altres que no gaire, i d'altres que
no, directament”, diu a RAC1.cat.

Lafuente per contra, diu que cal parlar dels ingredients que fan que l’aprenentatge basat en
projectes millori l'aprenentatge e. Quins són aquests ingredients? Es donen, ara,
majoritàriament, als centres educatius catalans?

Aprenenatge amb projectes

Ingredients necessaris:

1

Sessions intensives i acotades

https://fundaciobofill.cat/publicacions/millora-laprenentatge-de-lalumnat-mitjancant-el-treball-projectes


En primer lloc, els projectes, diu Lafuente, funcionen quan “són sessions intensives, però
acotades en el temps. Treballar un projecte en una sessió o una setmana seria massa
curt, si dura entre 6 i 8 setmanes, l’experiència ABP dona millor resultats”.

2

Ajuda del professorat
"La pedagogia de l’ABP hauria de complementar l’ensenyament del professorat i no pas
substituir-lo. L’alumnat necessita ajuda, supervisió, retroalimentació personalitzada”.

3

Seguiment a l'alumnat desavantatjat
"En l’alumnat més desavantavantatjat les experiències amb millors resultats són les que
fan un bon seguiment i donen ajuda personalitzada als alumnes, a més segueixen una
estructura de temps molt clara”. 

4

Correspondència amb el currículum
Cal que “el que es treballa als projectes estigui en correspondència amb el que s’estudia i
treballa a tot el conjunt del currículum, que no sigui un bolet”.

5

Lideratge de centre
Les experiències amb projectes més exitoses són, segons aquest expert, “les que tenen
un lideratge de centre molt clar, el centre ha de liderar el canvi de pedagogia, i facilitar que
els docents tinguin temps i espai per reunir-se, compartir experiències, gestionar un
mateix espai d’aula…”. 

6

Formació del professorat
Els professors han de tenir una formació específica. Per exempl e, “la manera com
s’ensenya a gestionar la disciplina a l’aula és molt diferent de com s’ha de gestionar amb
la metodologia amb l’ABP (has de tolerar que els alumnes es moguin, surtin de l’aula,
parlin…)”, diu Lafuente. 

I tot això, es dona a Catalunya?

A Catalunya la LOMLOE va introduir fa un parell d’anys, com a principi pedagògic els ABP
(els projectes) a les estapes de primària i secundària, i es va deixar obert que algunes
assignatures optatives prenguessin aquest format al llarg de l’ESO.

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3


“Ara els docents se senten emparats, i quan apliquen l’ABP senten que també estan
complint la llei”, diu Lafuente. Però… S’ha fet la llei i s’està aplicant l’ensenyament per
projectes tenint en compte que hi hagi els ingredients necessaris per a l’èxit? O s’aplica la llei
abans que hi hagi els instruments perquè els projectes realment siguin efectius en
l’aprenenatge?

Si no es dona formació al professorat, no pots confiar que
tot això s’implementi de manera efectiva

Marc Lafuenteconsultor i doctor en psicologia de l’educació, ha estat analista de polítiques a
l’OCDE i professor a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya

“És cert que si es modifica la llei, però no es dona formació al professorat, no pots confiar que tot
això s’implementi de manera efectiva. Ara mateix l’èxit o no dels projectes té molt a veure en
el treball de cada centre: hi ha alguns que formen el seu propi professorat, tenen cura que hi
hagi col·laboració i coordinació, i d'altres on tot això no ho treballen tant”, explica Lafuente a
RAC1.cat.

Reconeix també que “hi ha elements contradictoris, com l’avaluació”. Un exemple: quan els
centres intenten implementar els projectes volen reforçar competències com l’aprenentatge
col·laboratiu, la iniciativa o autonomia de l’alumnat… però en l’avaluació formal que fa
l’administració, aquests elements s’ignoren. “En les proves de selectivitat, com s’avalua
l’aprenentatge col·laboratiu?”, diu Lafuente.

Ara mateix l’èxit o no dels projectes té molt a veure en el
treball de cada centre

Marc Lafuenteconsultor i doctor en psicologia de l’educació, ha estat analista de polítiques a
l’OCDE i professor a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya

A Catalunya, doncs, quin resultat educatiu estan donant els projectes a l’aula? “És difícil
saber-ho. Científicament, no podem atribuir uns millors o pitjors resultats exclusivament als
projectes”. De moment, no hi ha estudis centrats a Catalunya. Cal confiar en els centres, i en la
professionalitat i expertesa dels mestres.

Llegeix també RAC1

Oriol Petit
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Educación física | La innovación llega a la
educación física: menos flexiones y más
bailes
Lejos de ser una asignatura altamente masculinizada y con ecos militares donde solo los más
atléticos triunfan, la educación física afronta el reto de convertirse en una superasignatura
atractiva, divertida e inclusiva. ¿Cómo? De la mano de la innovación
pedagógica respaldada por la evidencia científica. 

En primaria y ESO, la educación física no pasa de las dos horas lectivas a
la semana. En bachillerato la cosa empeora dado que, por ley, solo hay
obligación de impartir educación física el primer curso

Docentes universitarios, profesores de instituto, investigadores y entrenadores afirman que otra
manera de enseñar y aprender educación física es posible. Lo mismo que sucede con la
literatura, la lengua, las matemáticas y el inglés. “El objetivo es generar entre el alumnado
interés, curiosidad y motivación. Inculcar conocimientos y hábitos. En educación física, además,
se trata de mover el cuerpo, desarrollar capacidades cognitivas y potenciar valores, como la
regulación emocional, la responsabilidad, la cooperación, la autoestima y la empatía”,
afirma Mauro Sánchez, profesor de la facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

"Educación física sirve potenciar valores, como la regulación emocional,
la responsabilidad, la cooperación, la autoestima y la empatía"

Mauro Sánchez - Profesor de la facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

No todas las personas están igualmente capacitadas para el deporte, algo en lo que el
componente genético tiene mucho que ver. Pero esto no impide desarrollar el talento y las
capacidades, explica el docente e investigador, que, en todo caso, reclama una educación física
individualizada. “Hablamos -añade Sánchez- de ser competentes en la actividad física, no
competitivo”.

Sedentarismo y obesidad

España tiene un problema de sedentarismo y sobrepeso infantil, que afecta al 40% de la
población entre 6 y 8 años, según los datos del Ministerio de Sanidad. Sánchez destaca que,
ante este panorama, la clase de educación física implica una educación integral que toca tanto
la salud como las competencias socioemocionales. Es decir, los valores.

Autor de diversos estudios en revistas científicas, el profesor universitario explica que el fomento
de la actividad física escolar (una actividad moderada y en equipo en la que no hay cansancio
extremo) repercute positivamente en la resolución de conflictos, un verdadero problema en las
aulas. La evidencia científica también respalda que realizar ejercicio a primera hora del día
facilita, gracias a la oxigenación del cerebro, el aprendizaje de otras materias. “La actividad

https://www.laopiniondemurcia.es/sociedad/2022/11/30/innovacion-llega-educacion-fisica-flexiones-79343171.html


física está relacionada con el rendimiento académico general. Sus beneficios repercuten
en la atención, la memoria de trabajo y el control inhibitorio o regulación emocional”,
subraya.

Sánchez lidera desde hace seis años un proyecto de innovación llamado 'La fábrica de
valores', un club deportivo inclusivo ubicado en el campus universitario donde chavales y
chavalas de 5 a 18 años juegan al baloncesto. El club es, además, un laboratorio científico
donde los estudiantes universitarios, los futuros profesores de educación física, tienen la
oportunidad de ver qué funciona y qué no entre los alumnos. 

Sánchez concluye que la clave de una buena asignatura de educación física es el docente.
“Tiene que transmitir pasión y motivar. Las personas no nos esforzamos si no le vemos sentido
al esfuerzo, así que una de las misiones del profesor es darle significado a ese esfuerzo, saber
decirle a los chicos y las chicas para qué les sirve”.

"El abuso de pantallas hace que levantar del sofá a la actual generación
de niños, niñas y jóvenes sea una tarea muy complicada"

Alberto Dorado - Profesor de educación física

"Educación física es una vacuna para adquirir hábitos saludables y para
tener una buena relación con nuestro cuerpo y contrarrestar todo lo que
ven en redes sociales"

Sara Tabares - Entrenadora

Alberto Dorado, profesor de Gestión Deportiva e Innovación Educativa en la facultad de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha, insiste en
la importancia de que la asignatura tenga componente lúdico y recreativo. El objetivo es
poner el acento no tanto en el deporte, sino en la actividad física. El uso y abuso de pantallas
hace que levantar del sofá a la actual generación de niños, niñas y jóvenes sea una tarea muy
complicada. De ahí, la necesidad de que los coles e institutos incorporen nuevos métodos
educativos para motivar a los chavales en la educación física. Es un objetivo que se consigue
de la mano de la gamificación (de 'game', juego en inglés), los proyectos y los retos, explica
Dorado, profesor de educación física en el instituto Princesa Galiana (Toledo).

Niñas sedentarias en la ESO

La asignatura de educación física no solo tiene un papel clave en el presente de los estudiantes,
sino también en su futuro. “Es una vacuna para adquirir hábitos saludables y para tener una
buena relación con nuestro cuerpo y contrarrestar todo lo que van a ver en redes sociales,
donde abundan las recetas mágicas y falsas para tener un cuerpo escultural inalcanzable”,
explica Sara Tabares, entrenadora, directora deportiva de Performa (Valencia) y autora del
ensayo 'Ellas entrenan'.

El libro de Tabares, precisamente, tiene un capítulo dedicado a las niñas sedentarias, un
problema que se da, sobre todo, en la ESO. “Ellos juegan más a deportes, pero ellas no. Lo
que hay que hacer es conectar con todos y todas. La asignatura tiene que ser inclusiva. Hay que



buscar actividades que les gusten. Bailar o jugar, por ejemplo. La idea es que se diviertan. Hay
que probar y probar hasta dar con lo que más les motive. Patinar, escalar, caminar… Lo que sea.
El movimiento es vida”, subraya la entrenadora.

Al igual que los profesores Sánchez y Dorado, Tabares recuerda la importancia de no inculcar
el espíritu competitivo en clase. Se trata de probar, descubrir y compartir. “Debemos tener una
relación sana con el ejercicio físico”, insiste la divulgadora. En su opinión, los colegios e
institutos están dando a la educación física, por fin, la importancia que tiene. “Pero queda mucho
camino por recorrer”, lamenta. 
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Com esteu organitzant la reducció de l'hora
lectiva del gener? - El Diari de l'Educació
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de pagament, però necessitem ser 1000 subscriptors per seguir creixent.
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Pilar Gargallo (cap d’estudis de l’Escola Dolors Piera – Vilafranca del Penedés)

La reducció de l’hora lectiva l’organitzarem tenint el compte els infants i les seves necessitats.
És per això que guanyarem en reforços a l’escola, prioritàriament a cicle mitjà i cicle superior,
donat que són els cicles que, en el nostre cas, han quedat més coixos i mancats de recursos
amb la pèrduda dels reforços covid.

Per tant, pel fet de comptar amb franges de 1,5 hores en tot l’horari, els mestres gaudien d’una
hora de treball personal més mitja més de tutoria individualitzada. A aquesta hora i mitja li
sumarem mitja hora de pati, que blindarem i intentarem que estigui a continuació per tenir les
dues hores el màxim compactades possible. Ja sabeu que a primària el pati és lectiu i, per tant,
farem torns per poder-la deslliurar, com estàvem fent fins ara.

Així doncs, prioritzem la pedagogia i l’atenció als infants, tot tenint molt present els drets dels
docents a tenir aquesta hora de reducció, però intentant que a mig curs hi hagi el mínim de
canvis possible. Sobretot pel que fa a l’escola inclusiva, el treball de SIEI i demés ens anirà molt
bé tenir més mans i, per altra banda, els infants no sofriran tants canvis.

Mar Isern (directora de l’Institut-Escola Mare de Deu del Portal – Batea)

La veritat és que encara no ens hem assegut a parlar-ne en sèrio. Les mestres no volen que els
toquem l’horari, per tant el més probable és que treiem 1 hora de guàrdia del pati.

David Martin Vicent (director de l’Escola Eduard Marquina – Barcelona)

En primer lloc, s’ha de valorar positivament la reducció d’una hora lectiva de tot el col·lectiu
docent a primària i secundària i revertir una de les retallades patides l’any 2010. Tot i que fer-ho
amb el curs ja en marxa suposa un trasbals important per als equips directius, que hem de refer
els horaris de tothom, és una mesura que serà estructural de cara als propers cursos.

A la nostra escola, en tractar-se d’un centre d’una línia amb un claustre relativament petit, ens ha
suposat feina, però no tanta com en centres de dos o més línies o centres de secundària. Aquest
curs, amb la introducció de la jornada intensiva, és la tercera vegada que fem horaris.

Per reorganitzar els horaris hem seguit les instruccions donades pel Departament d’Educació,
prioritzant les etapes primerenques (educació infantil i cicle inicial), posant èmfasi en l’atenció a
l’educació inclusiva i els cursos amb alumnat amb més dificultats. Hem reconvertit algunes
hores de pati lectiu en no lectiu per a alguns docents, així com alguns reforços, que, tot i ser molt

https://diarieducacio.cat/com-esteu-organitzant-la-reduccio-de-lhora-lectiva-del-gener/
https://lectoresilectors.diarieducacio.cat/


necessaris, ens hem vist obligats a modificar per poder fer efectiva aquesta reducció lectiva a
tots els docents. La persona que s’incorporarà al gener cobrirà majoritàriament les hores de les
docents del cursos d’infantil i cicle inicial i amb la resta d’hores hem redistribuït els reforços
procurant no afectar l’atenció de l’alumnat.

Els tres membres de l’equip directiu no farem aquesta reducció d’una hora lectiva durant aquest
curs per minimitzar l’afectació en l’atenció directa a l’alumnat. Esperem poder planificar els
horaris del curs 2023-2024 amb més calma i sense canvis organitzatius que s’afegeixen a la
càrrega burocràtica que patim.

Anna Pérez (directora Escola Jacint Verdaguer – Barcelona)

Tot just ara estem fent els horaris de la persona que ha de venir al gener. Aquesta persona tindrà
un horari complicat, ja que cada hora estarà en un lloc diferent. Ha de fer 23 hores, per tant
cobreix a 23 persones. Nosaltres tenim una persona i mitja, per tant 23 hores per una banda i 11
i mitja per una altra, però som més persones que 34 i mitja, i per tant estem muntant l’horari
perquè les persones puguin rebaixar una hora, però no dóna per tothom.

Eduard Planes (membre de la Junta Central de directors i director de l’Escola Santa
Marina -Pratdip)

Primer que res dir que el fet de que haguem de reorganitzar els horaris és culpa dels sindicats,
els quals no van voler acceptar la proposta del Departament d’Educació, que va posar damunt la
taula la reducció horària a primària per al curs 22/23 i la reducció a secundària a partir del curs
23/24, argumentant motius econòmics i pressupostaris.

La no acceptació d’aquesta proposta provoca que haguem de refer els horaris a partir de l’1 de
gener de 2023, també pel fet que el Congrés dels Diputats va decidir permetre augmentar el
sostre fiscal a les comunitats autònomes i això va permetre que el Departament d’Educació
disposés dels diners per poder tirar endavant la reducció horària a primària i secundària, però
amb els “handicap” que s’haurien d’aplicar a partir del gener del 2023, la qual cosa comporta
que cal refer els horaris per part dels equips directius.

Un cop se sap la notícia, des del Departament es crea una comissió de treball amb experts per
crear un document orientatiu sobre com poder fer la reducció horària als centres educatius. Un
cop realitzat i aprovat per serveis jurídics aquest document es comparteix amb tots els centres
educatius.

En el nostre cas la reducció de 24 a 23 hores la realitzem traient 2 patis de 0’5h als mestres,
passant-los a hores d’activitats complementàries de coordinació, vetllant de què la vigilància de
l’esbarjo sempre estigui dotada del nombre suficient de docents. De cara la proper curs tot serà
més fàcil, ja que en la confecció d’horaris de juliol ja es tindran en compte el número d’hores
assignades a cada mestre.

Cal celebrar la recuperació d’aquest dret laboral de reducció horària i l’entrada de nous docents
al sistema educatiu, ja que així es podrà atendre millor qualitativament a l’alumnat.



Jordi Satorra i Marín (director de l’Institut Antoni de Martí i Franquès – Tarragona)

En el meu cas, vaig formar part de la comissió redactora que ens va oferir el Departament en tant
que membre de la Junta de Directors. Som el centre amb més grups d’ESO i Batxillerat (26 i 19)
de Catalunya. Des d’un principi, ja vam advertir que l’acord entre sindicats i el Departament
tenia un impacte pedagògic i un altre d’organitzatiu. El pedagògic és inevitable. Fem el que fem,
un canvi a meitat d’un curs no es pot dissimular, però calia minimitzar l’organitzatiu, ja que era
absurd haver de fer molta més feina per acabar amb un impacte pedagògic igual (canvis de
professors de nivells, partir matèries, etc.) Les propostes que van arribar al centre no eren totes
les que es van proposar a la comissió, però sí la majoria.

L’objectiu era fer una adaptació senzilla partint dels horaris fets (no es factible refer uns horaris
quan és una feina que necessita d’un mes de preparació a temps complet). Calia oferir el nou
dret laboral, sense cap mena de dubte, però també comentar als companys que, com sempre,
els horaris són flexibles (decret d’autonomia de centres) si les parts s’hi avenen. A cada curs
tenim professorat que fa una lectiva de menys i se li assigna alguna tasca docent o no
complementària (un reforç, aula d’acollida, SIEI, etc.) o en fa de més perquè vol impartir
determinades matèries i no li encaixa al marc horari establert. Una part del professorat ha volgut
mantenir l’horari de setembre amb una guàrdia menys i els que han optat per la reducció d’una
hora ja tenen l’horari nou a punt. No hi ha hagut cap conflicte i amb els nous professors hem
pogut reforçar alguns aspectes pedagògics que no havíem pogut fer fins ara i també ens ajuden
a mantenir la dinàmica ordinària global del centre.

Aquest ha estat un guany laboral, ara cal que en vinguin més per recuperar els drets laborals
perduts des del 2012.

Teresa Sauch Garcia (cap d’estudis de l’Institut Joanot Martorell – Esplugues)

S’ha parlat amb el professorat i amb la bona entesa i col·laboració per part de tothom hem arribat
a aquests acords:

– El professorat que ja comptava amb reducció d’hora lectiva per càrrec, projectes, etc. s’ha
quedat amb el mateix horari.
– El professorat al qual calia fer reducció s’ha intentat que fos en hores de l’assignatura de
Cultura i Valors/Educació en valors ètics i cívics o en reforç o en hores que no afectin l’alumnat.
– El professorat al qual calia fer reducció d’una hora d’una assignatura específica i que ha
preferit no fer la reducció se li ha ofert reducció en hores de guàrdia.

S’ha vetllat perquè tothom tingués una millora en l’horari tenint en compte l’alumnat.

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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El objetivo en el aula no debe ser solo
hacer, sino también ser | Actualidad |
Mamas & Papas | EL PAÍS
Un grupo de estudiantes, de unos ocho años, se arremolina en una esquina del patio. Muy
apretujados, moviéndose entre ellos, hablan muy alterados. Sus manos se elevan y caen
intentando apoyar con ese balanceo su criterio. En pocos minutos, el grupo incorpora de nuevo
la cordialidad y, tras la negociación, el partido se reanuda. En este proceso de sosiego, cada
uno de los niños ha puesto en práctica la empatía, la comunicación y la flexibilidad, recursos
que pertenecen al ámbito de las “competencias blandas” y que, según el Consejo Europeo, son
imprescindibles para desenvolverse en un tiempo volátil, complejo, ambiguo e incierto como el
actual.

Conocedores de que el mundo caminaba hacia una época de incertidumbre, en 2006, el
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron la Recomendación relativa a
las competencias claves para el aprendizaje permanente. Lo hicieron con el objetivo de
respaldar el derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de
calidad y también para garantizar las oportunidades para que todas las personas puedan
adquirir competencias clave. El informe, actualizado en mayo de 2018, recoge, junto a otras, la
competencia “personal, social y de aprender a aprender”. LifeComp, publicado en junio de 2020,
es el marco conceptual europeo de la misma que establece las tres áreas y las nueve
subcompetencias que la componen: Autorregulación, Flexibilidad y Bienestar (área personal);
Empatía, Comunicación y Colaboración (área social); Mentalidad de crecimiento, Pensamiento
crítico y Gestión del aprendizaje (aprender a aprender).

Arianna Sala, líder del proyecto, Marcelino Cabrera y César Herrero son los integrantes del
equipo del proyecto LifeComp del Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en
inglés) de la Comisión Europea. Sala explica que estas competencias ayudan a que las
personas se comprendan mejor a sí mismas y a los demás, a comunicarse de una forma asertiva
y respetuosa, a resolver problemas de forma colaborativa y a empatizar: “Porque cuando las
escuelas las promueven de forma intencional y sistemática hay una mejora en el rendimiento
escolar, en el bienestar emocional y social del alumnado, una disminución de los problemas de
conducta y del abandono escolar, así como mejores relaciones con el profesorado y en el
alumnado”.

Pero la adquisición de estas competencias requiere de un trabajo en equipo, en el que la familia
y la escuela colaboren en el proceso de educación. Carmen Pellicer, presidenta de Fundación
Trilema —organización que investiga en temas relacionados con la Educación y la Salud—,
considera que “la familia sigue siendo el factor fundamental de socialización”. “El carácter de un
niño depende mucho de la calidad de la relación parental que se traduce en el cuidado que
tienen las familias, desde la educación en hábitos saludable hasta los hábitos emocionales
como aprender a dialogar, a consensuar o a gestionar los conflictos”, asegura Pellicer.

El marco de LifeComp se refiere al conjunto de competencias aplicables a todos los ámbitos de
la vida que pueden adquirirse mediante la educación formal, informal y no formal —reglada, no
ofrecida por un centro o curso de formación— y que pueden ayudar a los ciudadanos a
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progresar en el siglo XXI. Porque, en opinión de Javier M. Valle, coordinador del Grupo de
Investigación de Políticas Educativas Supranacionales en la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM), no hay que enseñar solo a saber o a hacer, sino que hay que enseñar a ser; es decir, a
vivir con plenitud, armónicamente en tres dimensiones: “Con uno mismo, con los demás y en el
ámbito profesional y social en el que nos movemos a diario. Esto es parte del legado que
tenemos que ir trasmitiendo de una generación a otra, también en la escuela”.

Es una época de grandes crisis: el cambio climático, la crisis sanitaria, la energética, la guerra
en Europa. El equipo del proyecto explica que lidiar con tanta incertidumbre aumenta el
sufrimiento psicológico y emocional de los ciudadanos de todas las edades, desde la infancia
hasta la edad adulta: “Quienes desarrollen el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de
problemas o la voluntad y curiosidad para aprender a lo largo de toda la vida estarán en ventaja
para enfrentarse a la creciente automatización del mercado laboral”.

Por ello, su incorporación en el currículo, según Valle, requiere instaurar modos de hacer en la
escuela que hagan pensar sobre la vida, sobre la identidad, sobre el propio bienestar. Por eso,
aprender a aprender es tan decisivo. Para este experto, una integración en los programas
educativos requiere metodologías mucho más activas, más participativas, que coloquen al
estudiante en el centro de sus responsabilidades de aprendizaje: “Cuando desplazas hacia el
estudiante las responsabilidades de aprendizaje este asume compromisos, comparte planes
con otros para avanzar en la generación de conocimiento, y todo esto le ayuda a asumir esa
competencia”.

Para incorporar a la docencia la promoción de estas competencias “es necesario que el
profesorado adopte pedagogías más centradas en el alumnado. No obstante, con frecuencia los
docentes indican la falta de formación y de material educativo como unas de las principales
barreras para la promoción de estas competencias en el aula”, sostiene el equipo del proyecto
LifeComp. Por esta razón, la Comisión Europea acaba de publicar el informe LifeComp into
Action, dirigido al profesorado. En él se ofrece una serie de estrategias didácticas que guían a
los maestros para llevar a cabo actividades que fomenten las competencias blandas al mismo
tiempo que se trabajan las materias del currículo.

Desde Fundación Trilema, su presidenta habla también de la mentalidad de crecimiento,
popularizada por la psicóloga de Carol Dweck: “Es decir, cómo educamos a los niños para que
sean positivos, que vean la botella medio llena en lugar de medio vacía. También cómo
entrenamos la capacidad que un alumno tiene de autorregulación, de entrenamiento de
funciones ejecutivas que le permitan ganar autonomía. Aunque lo estimulamos, pocas veces
hacemos un planteamiento sistemático que sea eficaz”. Este lo implementan desde el proyecto
Fluye —el programa incluye una serie de ocho capítulos de dibujos animados centrados en la
salud integral, bienestar físico y emocional—.

La presencia de LifeComp en el currículo se desarrolla en el aula, según Carmen Pellicer,
primero, de una manera transversal en todas las asignaturas, incentivando la autorregulación
personal, el autocontrol, la autogestión del aprendizaje, la inteligencia emocional, el cuidado de
uno mismo: “Pero también en todas aquellas actividades no curriculares que permeabilizan en
lo que se hace en una escuela”. Y segundo, continúa, “combinándolo con momentos y tiempos
específicos donde esta competencia se entrene de una manera sistémica y se evalúe el impacto
que tienen la intervención que tenemos en los niños”.

Puedes seguir Mamas & Papas en Facebook, Twitter o apuntarte aquí para recibir nuestra
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