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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha 
rebut. No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La 
difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i 
privats que vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà 
responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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Pilar Alegría confirma que la nova PAU es
desplegarà el juny del 2028 i no el 2027

Després de la petició de diverses comunitats
autònomes es retardarà un any l’aplicació del nou
model

 La ministra d’Educació, Pilar Alegría, ha confirmat aquest dissabte en un tuit que la nova PAU
«es desplegarà el juny del 2028 i no el juny del 2027», després de manifestar que «continuarà
treballant per generar una prova equivalent a tots els territoris i respectuosa» en l’àmbit
competencial. Fins aquell moment, les proves seran similars a les que ja es venen fent, i el 2024
s’hi aniran incloent proves competencials de manera gradual, ha afegit la ministra.

«Ahir vam mantenir una reunió amb les comunitats autònomes i quinze ens demanaven
posposar un any l’aplicació de la nova prova» d’accés a la universitat, ha escrit en un fil a
Twitter.

«Continuem treballant amb tots per generar una prova equiparable a tots els territoris i
respectuosa amb les competències de cada un; una prova també pensada per als nois i noies i
en les noves maneres d’aprendre i d’ensenyar», ha assenyalat. «Millorar, modular, flexibilitzar
plantejaments inicials mai m’ha semblat negatiu», ha dit, perquè «crec que escoltar els altres
és clau per gestionar», ha afegit.

Notícies relacionades

«L’objectiu de tots és el mateix: millorar l’educació», i això passa, ha afirmat, «per abandonar
posicions inamovibles, escoltar, respectar-nos i consensuar». La ministra ha recordat que
docents i alumnes han començat aquest curs amb la nova llei educativa, «per això entenem que
és positiu ampliar l’aplicació gradual un any més».

Al juliol, «vam presentar un document obert a les comunitats i universitats, un document per
debatre i millorar», i des d’aleshores, ha afegit, «hem mantingut 20 reunions i hem recollit els
suggeriments i millores que ens van traslladar».

https://www.elperiodico.com/es/temas/selectividad-13383


Persones >
Societat

El fenomen de la quantitat de na-
nos enxampats mirant el Mundi-
al de futbol de Qatar a classe ha 
tornat a posar sobre la taula del 
debat educatiu la conveniència o 
no de l’ús dels ordinadors a clas-
se. El mateix debat el va suscitar 
fa poques setmanes l’anunci del 
Departament d’Educació de la 
inversió de 200 milions d’euros 
de fons europeus en la digitalit-
zació de les aules en un context en 
el qual un dels principals proble-
mes de la infància és la depen-
dència de les pantalles. 

La pregunta recorre els claus-
tres i passadissos dels centres i 
ocupa més d’una nit en blanc en-
tre el professorat: ¿Com es pot 
mantenir l’atenció de l’alumnat 
adolescent en una aula amb una 
(o fins i tot més d’una) totpode-
rosa pantalla per pupitre? «Quan 
tens tot el matí el portàtil davant, 
el risc de perdre l’alumne és molt 
gran. I no és només el Mundial, 
són els jocs on line o fins i tot el xat 
de Gmail. Has d’estar-hi molt a 
sobre, i amb tants alumnes per 
aula és impossible, sobretot a 
primera i última hora», resumeix 
la professora Mercè Garcia, dele-
gada de la CGT Ensenyament a 
Barcelona, convençuda que la 
baixada de ràtio és una de les 
claus per solucionar la qüestió. 
Amb menys nens per grup és 
molt més fàcil tot, també compe-
tir per la seva atenció. 

Preocupació 

Héctor Gardó, cap de projectes de 
la Fundació Bofill, que està treba-
llant en equitat digital, assenyala 
que el magne repte té «moltes di-
mensions». «D’una banda, és in-
evitable i desitjable que tinguem 
pantalles als centres. L’escola ha 
de ser similar a la vida, i a la vida 
hi ha pantalles; però... ¿com? 
¿quantes hores seria raonable es-
tar davant d’una pantalla? ¿A 
quina edat?», pregunta l’investi-
gador, que afegeix que la preocu-
pació, més enllà de quantes ho-
res, ha de ser per fer què. 

«De vegades parlem molt de 
les hores davant de la pantalla i 

no dels usos que fem d’aquesta 
tecnologia, i aquesta és una di-
mensió molt important. ¿Què es-
tan fent els joves en les hores que 
estan davant la pantalla? ¿Estan 
veient porno o estan aprenent a 
programar?», reflexiona Gardó, 
que apunta que no és el mateix 
llegir un PDF en una pantalla que 
fer una videoconferència amb 
l’altra punta del món. De fet, se-
gons afegeix aquest investigador 

de la Bofill, ja hi ha estudis que 
apunten que es reté menys el que 
es llegeix en una pantalla que el 
que es llegeix en paper. 

A ulls de Gardó, els ordinadors 
a l’aula són imprescindibles, pe-
rò no tota la jornada. «Volem fer 
esport, art, ciència, diàleg... Les 
pantalles són un recurs que té 
sentit per activitats concretes», 
apunta l’investigador, convençut 
que el problema no és la tecnolo-

gia. «La tecnologia el que fa és 
posar-nos el mirall», assenyala i 
aporta l’exemple que els nens 
d’entorns desfavorits passen més 
temps a casa davant les pantalles 
que els que es crien en entorns 
més favorables. 

El professor Andreu Navarra, 
membre de la Fundació Episte-
me, opina que el problema és que 
s’està fent una digitalització 
acrítica. «Això és una privatitza-
ció. Són milions invertits en 
grans empreses, i a més d’una 
manera molt opaca», considera. 
«Aquí hi ha tres temes. El primer, 
ja hi ha estudis que confirmen 
que la digitalització no només no 
millora els resultats, sinó que els 
empitjora. El segon, que es fa per 
firmar contractes milionaris amb 
multinacionals, i es deriven a 
empreses privades diners que 
s’haurien d’invertir directament 
a les escoles. I, el tercer, el pro-
blema de l’estàndard digital; la 
digitalització està canviant les 
cultures de cada societat per un 
estàndard digital que substitueix 
les cultures pròpies pel consu-
misme. És un problema de glo-
balització», assegura Navarra, 
coordinador junt amb David Ra-
badà de L’educació cancel·lada. 
Aquest docent insisteix que ell 
està a favor de la tecnologia, pe-
rò «primer has d’estar alfabetit-
zat». «Una digitalització massa 
agressiva desertitza la vida», 
afirma. 

Dificultat per llegir i escriure 

L’estudi a què es refereix Navar-
ra sobre l’impacte de les pantalles 
en el rendiment escolar és una 
investigació de la Fundació CO-
TEC sobre dades PISA 2018 que 
assenyala que l’alumnat que fa 
un ús molt intensiu de tecnologi-
es digitals en l’aprenentatge obté 
pitjors resultats en matemàti-
ques. No és Navarra l’única veu 
–en són moltes en instituts de tot 
Catalunya– que opina que el pro-
blema és omplir les aules d’ordi-
nadors i tauletes quan hi ha 
alumnes que tenen dificultats per 
llegir i escriure. 

El cap de projectes de la Fun-
dació Bofill afirma que proble-
matitzar la inversió de 200 mili-
ons d’euros a digitalitzar escoles 

L’escola busca 
l’equilibri digital

«Quan tens tot el matí el portàtil davant, el risc de perdre  
l’alumne, perquè es distreu, és gran», adverteix una docent.

EDUCACIÓ
HELENA LÓPEZ 
Barcelona

Estudiants d’ESO i formació professional de l’IES La Mina, a Sant Adrià de Besòs.  

Ricard Cugat

«Les pantalles  
tenen sentit per a 
unes activitats 
concretes», afirma 
un investigador

32,7% 
dels centres  
escolars no  
tenen clar  

que la mesura  
sigui ficaç. 

53,6% 
de les escoles a Espanya 

estan d’acord en la  
necessitat d’avançar en  
la transformació digital  

de les aules. 
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 Dissabte, 3 de desembre del 2022 

Infermeres, auxiliars d’inferme-
ria, tècnics, psicòlegs, farmacèu-
tics, administratius i la resta del 
personal de la sanitat de Catalu-
nya se sumaran a la vaga de met-
ges que dilluns va convocar Met-
ges de Catalunya (MC, el sindicat 
majoritari d’aquest col·lectiu) per 
als dies 25 i 26 de gener. El motiu 
és la «situació límit» que viuen els 
professionals de la salut al terri-
tori, malgrat «tots els esforços 
fets durant la pandèmia». La so-
brecàrrega assistencial i la falta de 
personal són els dos principals 
ingredients d’aquest escenari. 

Tanmateix, el sindicat majori-
tari d’infermeria, Satse, no s’ha 
sumat a la convocatòria, pel que 
caldrà veure quin seguiment té 
entre un col·lectiu tan important 
com el de les infermeres, el tre-
ball de les quals s’ha visibilitzat 
més que mai en aquests anys de 
pan-dèmia. «Aquests dies ens 
trobem en un període de nego-
ciacions i estem lluitant per pro-
postes de millora en les condi-
cions laborals, però si ben aviat 
no arribem a bon port ens mobi-
litzarem», assenyalen fonts del 
Satse a aquest diari. 

MC va convocar només els 
metges de la sanitat pública i con-
certada de CAP i hospitals. Però 
ahir la Taula Sindical de Sanitat de 
Catalunya (formada per Inferme-
res de Catalunya, Catac-CTS-IAC, 
CGT Alt Camp i Conca de Barberà, 
SAE, FTC-IAC, USOC, Fapic i Co-
ordinadora Obrera Sindical) va 

eixamplar la convocatòria i va fer 
una crida a tots els treballadors de 
la sanitat de Catalunya a una vaga 
sectorial en tots els centres i em-
preses sanitàries i sociosanitàries, 
tant públiques com privades. La 
faran els dies 25 i 26 de gener, 
perquè la vaga de metges de Met-
ges de Catalunya no perdi força. 

La convocatòria de la taula 
sindical afectarà tots els disposi-
tius de l’atenció primària, l’aten-
ció continuada i urgent, l’atenció 
domiciliària, l’atenció hospitalà-
ria, l’atenció prehospitalària i 
emergències, la salut mental, 
l’atenció residencial i l’atenció a 
les emergències 061 Contact 
Center. 

«Actualment la població té la 
percepció que els professionals de 
la salut els estem descuidant», 
asseguren els sindicats. «En part 
compartim aquesta percepció, ja 
que, actualment i a causa de les 
circumstàncies derivades de la 
pandèmia –però també per les 
carències del sistema de salut–, 
no estem prestant una adequada 
assistència a tota la població». 

«Pressió inimaginable» 

Els sanitaris, es queixen, s’han 
«acostumat» a treballar «sota 
una pressió assistencial inimagi-
nable en altres països». «Hem 
normalitzat la falta de personal a 
costa de la nostra salut i de re-
nunciar als nostres drets com a 
treballadores i treballadors», es 
queixen els sindicats. Les retalla-
des en els sous, la pèrdua de poder 
adquisitiu i l’augment de la càrre-
ga i la pressió assistencial estan 
darrere d’aquesta situació. n 

Infermeres i més personal 
sanitari se sumen a la vaga

El sindicat majoritari d’infermeria, el Satse, es desmarca, de moment, de la convocatòria. 
«Estem negociant i, si no arribem a un bon acord, ens mobilitzarem», esgrimeix.

SANITAT 

BEATRIZ PÉREZ 
Barcelona

Quique García / Efe

u El Departament de Salut de la 
Generalitat va anunciar dimarts que 
invertirà 45 milions d’euros per re-
forçar centres de primària, hospi-
tals i sociosanitaris durant l’hivern, 
amb la possibilitat de contractar 
professionals per als mesos de 
més fred i de més virus respiratoris. 

u Durant un acte a Barcelona, el 
conseller Manel Balcells, que va es-
tar acompanyat de la secretària de 
Salut Pública, Carmen Cabezas, va  
destacar que aquest Pla Integral 
d’Urgències de Catalunya 2022-
2023 posa el focus sobretot a do-

nar la «importància necessària» a 
l’atenció primària (que també atén 
urgències) a les portes d’un hivern 
en què es preveu un creixement de 
la grip, amb un pic per Nadal, i tam-
bé de covid, segurament més tard. 

u «Fem un esforç addicional en 
l’atenció primària i l’igualem en 
l’atenció hospitalària durant una 
temporada que es preveu compli-
cada», va destacar el conseller. 
També va detallar que Salut multi-
plica per cinc els recursos de l’ante-
rior pla d’hivern per a la primària, i 
passa de 3,6 a 16 milions. 

 Apunts

45 milions d’euros per a reforços d’hivern

Membres de la Taula Sindical de Sanitat de Catalunya, que agrupa vuit 
sindicats, al presentar ahir el seu suport a la vaga del gener.

«és bastant un first world pro-
blem». «Si a un país pobre li 
diguessin que veiem com un 
problema invertir 200 milions 
en ordinadors no ho entendri-
en», reflexiona abans de re-
marcar que el més important 
ara és centrar-se en els riscos. 
«No dic que els nostres fills 
hagin de viure en el metavers, 
però han de saber què és. No 
pots ser crític amb una cosa 
que no coneixes», assegura. 

Vida presencial i virtual 

En una línia semblant s’ex-
pressa Maribel Tarrés, direc-
tora de l’institut Jaume Cabré 
de Terrassa. «L’adolescència 
porta implícita la tecnologia. 
Quan comencen l’institut els 
pares els donen les claus de 
casa, la targeta del bus i el 
mòbil. Hem de treballar amb 
això», exposa Tarrés, que té 
clar que els adolescents tenen 
dues vides: la presencial i la 

virtual, una cosa sobre la qual 
al Jaume Cabré parlen molt a 
classe per alertar-los dels ris-
cos que comporta. 

«Per als nois és tan impor-
tant com els veuen els seus 
companys de l’institut que 
com surten a la foto d’Insta-
gram. Això és així i tenim 
l’obligació d’educar-los per 
aquest món», prossegueix 
Tarrés, que té molt present 
que els adolescents no han de 
perdre l’escriptura a mà. 

Al seu centre, de nova crea-
ció i completament digita- 
litzat, mantenen l’agenda en 
paper i és la que utilitzen, 
igual que també fan servir la 
llibreta per preparar els textos 
que després entregaran per 
ordinador. «El procés el fem 
molt a mà, i el passem a l’or-
dinador quan ja el tenim clar», 
afegeix. n

Una digitalització  
«massa agressiva 
desertitza la 
vida», afirma  
un professor

Aules i ordinadors

11,8% 
de les escoles mantenen 
una posició plenament 
contrària, perquè els  

preocupa l’impacte de  
la digitalització en els  
resultats acadèmics.

70,9% 
dels professors  
no tenen temps  
per abordar la  

competència digital,  
segons les direccions  

dels centres.

61,8% 
de les famílies  

tenen una baixa  
competència digital,  

argumenten els  
responsables dels  
centres educatius.
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Alegría confirma que la nueva EBAU será en
2028 y con una prueba "equiparable" en
todas las CCAA | Público
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha confirmado que la nueva
Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) se aplazará un año y será
en junio de 2028, en lugar de 2027, con una prueba "equiparable" en todos las comunidades
autónomas y "respetuosa" con las competencias de cada una.

Así lo ha manifestado en su cuenta de Twitter, en las que ha explicado que hasta ese año las
pruebas que realizarán los estudiantes serán similares a las que ya vienen haciendo y que en
2024 se irán incluyendo pruebas competenciales de manera gradual.

Además, Alegría ha recordado que docentes y alumnos han comenzado este curso con la
nueva ley educativa, por eso, ha afirmado que es "positivo" ampliar la aplicación gradual un
año más.

Este aplazamiento está previsto que sea oficial en la próxima Conferencia Sectorial de
Educación, que se celebrará el próximo 13 de diciembre, ya que la comisión técnica con las
comunidades celebrada este viernes no es un órgano decisorio. En esa reunión, quince
comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León,
solicitaron que se prolongue un año el periodo de implantación del nuevo modelo.

"Mejorar, modular, flexibilizar planteamientos iniciales nunca me ha parecido negativo. Creo que
escuchar a los demás es clave para gestionar", ha destacado la ministra al respecto.

La propuesta inicial de la nueva EBAU fue presentada el pasado mes de julio por la ministra
Pilar Alegría. Además, el Ministerio tenía pensado realizar entre abril y junio del próximo año
una prueba piloto de la nueva prueba de acceso a la Universidad.

Críticas a la nueva EBAU

El aplazamiento de la nueva EBAU viene después de las críticas recibidas por parte de varias
instituciones al documento inicial propuesto por Educación. En concreto, la Real Academia
Española (RAE) advirtió de las "insuficiencias" que contiene la propuesta del Ministerio y
compartió el "malestar" de un grupo de coordinadores de las pruebas de acceso a la universidad
de varias comunidades autónomas.

En la nueva propuesta de prueba de acceso, los alumnos habrán de contestar a 25 preguntas de
tipo test y no podrán sobrepasar las 150 palabras en cada uno de los textos que redacten. En
este sentido, la RAE considera que "pierden el lugar preponderante que hasta hace poco tenían
la reflexión y la argumentación lingüística, la capacidad para compendiar y ordenar discursos,
así como la interpretación, la valoración y el análisis de los textos literarios".

También alertaba de que la prueba de acceso evalúa conjuntamente competencias de
"múltiples" materias: Lengua, Literatura, Historia y Filosofía, además de las que corresponden
a la lengua extranjera elegida y a la lengua cooficial de las comunidades autónomas que la

https://www.publico.es/tag/pilar-alegria#analytics-noticia:contenido-enlace
https://www.publico.es/tag/ebau#analytics-noticia:contenido-enlace
https://www.publico.es/sociedad/educacion-propone-autonomias-ebau-examenes-ejercicio-madurez.html#analytics-noticia:contenido-enlace


posean.



 

JOSEFINA G. STEGMANN 
MADRID 

E
l Ministerio de Educación es-
tudia retrasar la aplicación de 
la nueva prueba de Selectivi-
dad. Ayer, durante la reunión 

de la Comisión de Ordenación Acadé-
mica fueron nada menos 15 comuni-
dades las que pidieron aplazar la nue-
va propuesta de examen de ingreso a 
la universidad. Y no solo lo hicieron 
comunidades del PP, sino también del 
PSOE: Extremadura, Castilla-La Man-
cha, País Vasco, Galicia, Andalucía, As-
turias, La Rioja, Cantabria, Murcia, Co-
munidad Valenciana, Aragón, Canta-
bria, Cataluña, Navarra y Baleares. «El 
aplazamiento permite tener más tiem-
po para ampliar los consensos que es 
el objetivo prioritario de la ministra», 
señalaron a ABC fuentes de Educación 
que niegan hacerlo por quejas como 
las de la Real Academia (RAE). «Hace 
semanas que ya lo propuso País Vas-
co», justifican. 

La propuesta que quedó sobre la 
mesa fue paralizar la aplicación del 
examen hasta el curso 2027/2028, es 
decir, retrasarla un curso académico, 
ya que estaba prevista su puesta en 
marcha de forma definitiva para el 
2026/2027. Hay que tener en cuenta 
que para esta nueva EBAU se plantea-
ba un periodo de transición que empe-
zaba el próximo curso; seguía el 
2024/2025 y el 2025/2026 hasta llegar 
a su implantación final en el 2027/28.  

«No hay nada definido» 
¿Cómo quedará entonces ahora la prue-
ba de Selectividad? En el curso actual, 
es decir, la prueba será exactamente 
igual a la actual. «En 2023-2024 será si-
milar, es decir, con el formato ‘mate-

ria-examen’ y no entrará en vigor la 
prueba de madurez. En los exámenes 
habrá algún cambio que hay que ter-
minar de definir». Para los años si-
guientes, es decir, 2025, 2026 y 2027 
«no hay nada definido», reconoció el 
ministerio. 

También se propuso en la mencio-
nada reunión que pierda peso la polé-
mica prueba de madurez académica. 
Así, en lugar de representar un 75 por 
ciento de la nota, pasará a tener un 60. 
Esta prueba fue otra ‘piedra’ entre las 
propuestas de Pilar Alegría. Con dicha 
prueba de madurez, se pretende eva-
luar en un único examen las asignatu-
ras de Lengua española, Lengua coofi-
cial, Lengua extranjera, Historia e His-
toria de la Filosofía.  

Dicho examen contendrá 25 pregun-
tas de tipo test más tres preguntas li-
bres de 150 palabras cada una. Pese a 
todo el revuelo, desde el departamen-
to de Alegría aclararon que en la reu-
nión que tuvo lugar ayer «no se deci-
dió nada, sino que tendrá que ser la mi-
nistra en una Conferencia Sectorial la 
que tome una decisión final».  La pró-
xima reunión será el 13 de diciembre.  

Reducción de contenidos 
La decisión llega tras un aluvión de crí-
ticas a la nueva EBAU. Empezaron 13 
profesores de Lengua Castellana y Li-
teratura que firmaron un manifiesto 
en Change.org en el que denunciaron 
que la propuesta del ministerio «es-
conde una reducción inadmisible de 
los contenidos (...), especialmente en 
el caso de las lenguas, que se limitan a 
servir como mero instrumento de ex-
presión», entre otras críticas.  

De este escrito se hizo eco la RAE cri-
ticando la disminución de contenidos 
que los alumnos «deben dominar con 
el argumento de que han de potenciar-
se en su lugar las competencias», dijo 
la academia. La RAE también se hizo 
eco de que para la elaboración de la pro-
puesta de examen, el ministerio no con-
tó «con la opinión de los profesores de 
Bachillerato» ni con «los coordinado-
res de las pruebas de acceso a la uni-
versidad, sea cual sea la comunidad au-
tónoma en la que estos desempeñen su 
labor». También se sumaron a las crí-
ticas la academia del catalán (Institi-
tut d’ Estudis Catalans, IEC), la Red Es-
pañola de Filosofía y el jueves la Aso-
ciación de Escritores con la Historia. 

Por otro lado, el Partido Popular 
anunció ayer su retirada de las mesas 
de negociaciones de la EBAU. La vice-
secretaria de Políticas Sociales del PP, 
Carmen Navarro, explicó en un comu-
nicado que «lamenta que ninguna de 
las reivindicaciones de peso que ha for-
mulado el PP y que considera necesa-
rias para no devaluar el sistema de ac-
ceso a la universidad han sido atendi-
das». Recordó que el sistema que 
plantea el Ejecutivo, «no lo comparti-
mos» y que ha recibido «multitud de 

críticas». Agregó que «si esta iniciati-
va del Gobierno prosperara aumenta-
rían las desigualdades en el acceso a 
la universidad entre los estudiantes, 
simplemente por el hecho de residir 
en una comunidad autónoma u otra, 
por su difícil objetivación y más com-
plicada homologación». 

La Comunidad de Madrid y Castilla 
y León tomaron posturas diferentes al 
resto de autonomías. En ambos casos, 
no votaron por un aplazamiento de la 
prueba sino en contra de toda la pro-

Las críticas obligan a Educación 
a retrasar un año su nueva EBAU
∑ La Selectividad de Pilar Alegría se 

queda en el aire tras ser criticada por 
reducir contenidos y su polémica 
prueba de madurez que perderá peso 
en la nota final

J. G. STEGMANN MADRID  

La ley de Universidades (LOSU) del 
ministro Joan Subirats sigue su reco-
rrido en el Congreso, donde los grupos 
parlamentarios discuten diferentes 
enmiendas para modificar el texto. 
Una de estas, firmada por PSOE, Po-

demos, ERC, PDECat, Bildu y el PNV 
busca relajar aun más las condiciones 
para poder ser elegido rector.  

La enmienda fulmina la parte del 
redactado que decía que los candida-
tos deberán ser «funcionarios» y «doc-
tores» de los cuerpos docentes uni-

Sánchez y sus socios relajan otra 
vez los requisitos para ser rector

NUEVA ENMIENDA A LA LEY DE UNIVERSIDADES

El PP decidió abandonar 
los grupos de trabajo de la 
Selectividad por ser, según 
afirman, ignorados por  
los técnicos del ministerio 

La decisión final sobre  
los nuevos plazos de  
la prueba se tomarán  
en la Conferencia Sectorial 
del próximo día 13
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versitarios. Y modifican el texto de Su-
birats añadiendo que podrán ser can-
didatos a rector el «personal docente 
e investigador permanente doctor a 
tiempo completo» que deberá «reunir 
los méritos de investigación, docencia 
y experiencia de gestión universitaria 
que determinen los estatutos». Agre-
gan que «dichos méritos deberán ga-
rantizar una alta capacidad investiga-
dora, una acreditada trayectoria do-
cente así como una suficiente 
experiencia de gestión universitaria 
en algún cargo unipersonal». 

No es la primera vez que la ley de 

Universidades rebaja los requisitos 
para ser rector. Cuando el ministro pre-
sentó la nueva versión el texto el pasa-
do mes de mayo tras la salida de su pre-
decesor, Castells, desaparecieron las 
condiciones específicas para ser rec-
tor. Así, de pedirse un «mínimo de tres 
sexenios de investigación, tres quin-
quenios de docencia, y cuatro años de 
experiencia de gestión universitaria 
en algún cargo unipersonal» se pasó a 
pedir, en su lugar, una serie no concre-
ta de «méritos de investigación y do-
cencia y experiencia que determinen 
los estatutos». 

puesta porque quieren una EBAU úni-
ca. Algo a lo que también se sumó Ga-
licia que dijo que si pueden ganar tiem-
po con el aplazamiento «bienvenido 
sea».  

El consejero de Educación de la Co-
munidad de Madrid, Enrique Ossorio, 
señaló que el «ministerio pretende im-
poner una nueva EBAU, que no com-
partimos y que ha recibido multitud 
de críticas». Según Ossorio, y en la lí-
nea de Navarro, el modelo planteado 
es «discriminatorio» porque «aumen-
ta las desigualdades en el acceso a la 
universidad por el hecho de residir en 
una comunidad u otra».  

Por su parte, fuentes de Castilla y 
León señalaron que «se oponen al nue-
vo modelo de prueba por no contem-
plar la EBAU única y porque acrecen-
tará las desigualdades. Además, aun-
que se atrasa el modelo propuesto por 
el ministerio se mantiene con las mis-

mas características, pese a las dudas 
mostradas por varias comunidades y 
diferentes organismos», informa M. 
Antolín. 

 El primer ultimátum que dio el PP 
respecto a su salida de los grupos de 
trabajo fue el pasado 2 de noviembre. 
Entonces, fuentes del PP manifesta-
ron a ABC que «cuando los técnicos lle-
van documentos a los grupos de tra-
bajo donde se trabaja la nueva EBAU 
el ministerio ignora esta información». 
Ese día publicaron también comuni-
cado en el que avisaban que «de cara 
a la próxima reunión, si no hay ningu-
na aproximación del ministerio a las 
propuestas de las CC.AA. del PP, se en-
tenderá que el Gobierno las excluye y 
decide contar solo con el PSOE y los 
nacionalistas». 

Prueba de la EBAU en la Universidad 
Complutense  // JOSÉ RAMÓN LADRA

O DESCÁRGATE LA APP
Entra en oferplan.abc.es y regístrate

Selecciona la oferta y cómprala

Canjea tu cupón en el establecimiento

Auditorio Nacional de Música10 de diciembre

En su 30º aniversario la Fundación Padre Arrupe vuelve a celebrar

su tradicional concierto benéfico en el Auditorio Nacional de

Música el próximo sábado 10 de diciembre. Con la vuelta a la

normalidad y sin distancias de seguridad, la Orquesta Metropolitana

de Madrid y el Coro Talía, bajo la batuta de la directora de Orquesta

Silvia Sanz Torre, serán los encargados de este evento solidario y

familiar. Fundación Padre Arrupe pone en marcha un año más este

concierto con el objetivo de seguir recaudando fondos para su

proyecto educativo y de salud en Soyapango, una de las zonas más

vulnerables de El Salvador.

-36% 50€ 32€
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OLGA R. SANMARTÍN MADRID 

El Gobierno ha reculado con la 
nueva Selectividad. Después del 
clamor de filólogos, filósofos, aca-
démicos de las lenguas, escrito-
res, rectores y profesores de insti-
tuto y de universidad, la ministra 
de Educación, Pilar Alegría, ha 
decidido cambiar su propuesta de 
prueba de acceso a la universidad 
con el fin de alcanzar un «mayor 
consenso». Debido al rechazo sus-
citado, suprimirá la polémica 
«prueba de madurez», que redu-
cía de forma ostensible los conte-
nidos, al menos hasta junio de 
2028. Para después de ese año 
«replanteará» el examen estrella 
del nuevo sistema con el fin de re-
ducir su peso en la nota y «darle 
una vuelta» al formato.  

Tal y como se había diseñado 
este modelo, parecía «un test de 
conducir» (según 13 coordinado-
res universitarios de la Ebau ac-
tual en 10 CCAA); iba a abocar a 
los alumnos a «perder en refle-
xión y argumentación lingüística 
y en el análisis de textos litera-
rios» (según la RAE); no garanti-
zaba «la competencia de castella-
no, catalán o inglés» (según el Ins-
titut d’Estudis Catalans); provocaba 
«una disolución de los contenidos» 
(según la Red Española de Filoso-
fía), e iba a causar «una merma 

irrecuperable en la formación de 
los estudiantes» (según medio 
centenar de escritores superven-
tas de novela histórica).  

El Gobierno presentó en julio 
un borrador de propuesta con dos 
fases de aplicación. Una transito-
ria de 2023/24 hasta 2026/27 y otra 
definitiva a partir de 2026/27. En 
la primera fase, planeaba juntar 
las tres asignaturas lingüísticas 
(Lengua Castellana, Lengua Coo-
ficial y Lengua Extranjera) en una 
única «prueba de madurez» con 
25 preguntas tipo test o de relle-
nar huecos y tres preguntas de de-
sarrollo de un máximo de 150 pa-
labras cada una, el equivalente a 
un par de párrafos.  

Aunque en esta primera etapa 
este examen tenía un peso reduci-
do en el acceso a la universidad –el 
25% de la nota–, a partir de 2026/27 
el porcentaje ascendía al 75%. Ade-
más, a partir de la fase definitiva se 
simplificaba aún más el formato al 
fusionar los contenidos de Historia 
e Historia de la Filosofía con los de 

las tres lenguas. Cinco asignaturas 
que ahora tienen cada una su exa-
men diferenciado iban a sintetizar-
se en un miniejercicio tipo test y de 
rellenar huecos que imposibilitaba 
a los alumnos responder con un 
mínimo de profundidad.  

Lo que ahora propone el Minis-
terio es aplazar un año la fecha de 
entrada de la fase definitiva, de 
2026/27 a 2027/28, de tal forma que 
el primer examen definitivo ten-
dría lugar en junio de 2028, y no en 
junio de 2027. Además, plantea su-
primir completamente la prueba de 
madurez durante la fase transito-
ria. El sistema hasta 2028, por tan-
to, será muy parecido al que se si-
gue ahora. «En 2024 se hará una 
prueba de materia-examen. Habrá 
algunos cambios, pero el modelo 
será similar al actual. No habrá 
prueba de madurez», explican 
fuentes del Ministerio. 

¿Y después? Desde junio de 
2028, habría una prueba de madu-
rez pero se reduciría su peso: del 
75% inicialmente previsto al 60%. 
Además, el Gobierno se mostraría 
dispuesto a «hacer más cambios». 
«Está todo abierto», indican las 
fuentes consultadas, dejando caer 
que ese formato de preguntas tipo 
test y de cinco asignaturas en un 
solo examen también «se refor-
mulará». En otras palabras, todo 

es susceptible de hablarse y de re-
plantearse. Y de aquí a 2028 pue-
de pasar de todo. Hay margen pa-
ra negociar.  

El Ministerio no quiere que este 
tema genere enfrentamientos y 
aboga, por encima de todo, por 
«primar el consenso». Por eso, 
además, de estos cambios, va a in-
cluir en el debate a las academias 
de las lenguas, que se habían que-
jado de que no se contaba con 
ellas, y también a las asociaciones 
de estudiantes.   

El texto definitivo, que tenía que 

haberse entregado antes de Navi-
dades, se retrasará. Se elaborará 
de nuevo y se dividirá en dos par-
tes. El Ministerio se pone antes de 
verano como tope para entregar el 
nuevo borrador de la fase transito-
ria. Respecto a la fase definitiva, el 
horizonte es «2025». «Hay tiempo».      

«En vista de las quejas recibidas 
de instituciones como la RAE, que-
remos que haya posibilidad de am-
pliar los consensos y dar más 
tiempo al desarrollo de la Lomloe 
para que haya más experiencia en 
cuestiones competenciales. Ganar 
un año tiene dos objetivos: alcan-
zar más consensos y huir de posi-
ciones dogmáticas, además de per-
mitirnos mantener más tiempo 
abiertas las mesas de diálogo», re-
calcan en Educación. 

La decisión se formalizará en la 
reunión de la Conferencia Secto-
rial que se celebrará el próximo día 
13. Se adelantó ayer en la mesa 

técnica de trabajo que mantuvie-
ron los responsables del Ministerio 
con directores generales de las 
CCAA. La gran mayoría de regio-
nes se mostró conforme con el 
aplazamiento, una posibilidad que 
ya había ofrecido el País Vasco el 
pasado 2 de noviembre.  

La Comunidad de Madrid, Casti-
lla y León y Galicia insistieron en 
que su posición sigue siendo la de 
pedir una prueba única en toda Es-

paña. De hecho, 
las regiones del 
PP anunciaron 
que se plantan y 
dejarán de acudir 
a las reuniones 
técnicas con el 
Gobierno porque 
la solución inter-
media del Minis-
terio les parece 
«insuficiente y 
una huida hacia 
adelante» para 
«esquivar» el pro-
blema principal: 
la nota que un 
alumno logra en 
la Ebau de su ciu-
dad le sirve para 
entrar en la uni-

versidad de cualquier región aun 
teniendo los exámenes distinto ni-
vel de dificultad.  

La vicesecretaria de Políticas So-
ciales del PP, Carmen Navarro, ad-
virtió: «Si esta iniciativa del Gobier-
no prospera, aumentarán las desi-
gualdades en el acceso a la 
universidad entre los estudiantes, 
simplemente por el hecho de resi-
dir en una comunidad autónoma u 
otra, por su difícil objetivación y 
más complicada homologación». El 
Ejecutivo, por su parte, ve inviable 
la implantación de la prueba única. 

El clamor contra la Selectividad 
tipo test lleva a Alegría a enterrarla 
Elimina la polémica «prueba de madurez» hasta 2028 y después la replanteará 

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, durante un encuentro con militantes socialistas de Galicia. CÉSAR ARXINA / EUROPA PRESS

Incluirá en el debate 
a las academias  
de las lenguas y  
a los estudiantes

El inicio de la ‘marea’ contra la nueva Ebau, en EL MUNDO.

El Ministerio aplaza  
la aprobación de 
borradores y la 
implantación definitiva 



La espera de un colegio de L'Hospitalet, entre barracones desde
hace 12 años - NIUS

Las familias de la escuela Paco Candel reclaman a la Generalitat catalana la
financiación para hacer realidad las anheladas obras

La Asociación de Familia de Alumnos se ha movilizado para hacer frente a la
dilatada espera

El Ayuntamiento de la localidad catalana y la Generalitat mantienen las
conversaciones para "avanzar" en el acuerdo

El colegio Paco Candel de L'Hospitalet (Barcelona) lleva 12 años en barracones a la espera de la construcción del centro escolar. Un retraso
que ha acabado con la paciencia de las familias, que reclaman a la Generalitat catalana la financiación para hacer realidad las anheladas
obras y dejar atrás los módulos prefabricados.

Más de 400 alumnos aprenden en barracones con una enseñanza "innovadora" que forma parte de 'Escola Nova 21', un sistema educativo
colaborativo a través del intercambio y aprendizaje mutuo entre alumnos, maestros, escuelas y sociedades. Sin embargo, el contenido de las
clases no se corresponde con el espacio del centro, aún por construir.

Tanto padres como hijos desean que el Departament d'Educació llegue a un acuerdo con el Ayuntamiento para firmar el nuevo convenio
regulador, en el que la Generalitat se comprometa a pagar los cerca de 8 millones de euros que cuesta el nuevo edificio. De hecho, el
consistorio se comprometió a avanzar el presupuesto, aunque la Conselleria quiere recortar esta cantidad.

Indignación y optimización del espacio

"Llevamos 12 años de lucha. Seguimos esperando la construcción del centro. Estamos indignados y cansados. No entendemos que no
quieran pagar unas instalaciones acordes a la línea de la enseñanza que precisamente están potenciando", denuncia Lorena, madre y
miembro de AFA Paco Candel.

Más de una década de parón, traducido en un ciclo entero de niños que han pasado por estos barracones desde infantil a primaria antes de
llegar al instituto. "Mi hija va a segundo y no sé si verá el colegio construido. Sentimos impotencia. Nos dijeron que había fecha de construcción
y todo se ha ido retrasando", añade Lorena, quien reconoce el "paso atrás" en la situación.

El centro ha tenido que adaptarse a su particular realidad y ha aprovechado "milimétricamente" el espacio ante la falta de equipamientos.
"No tenemos gimnasio, por lo que los niños deben ser trasladados por la calle al polideportivo municipal. Las aulas de laboratorio, arte y
música son provisionales y con un tamaño reducido", reconocen las familias afectadas sobre un colegio con los ratios "iguales" a los de una
escuela construida.

Exterior del colegio ubicado en L'HospitaletNIUS

https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/diferencias-colegio-privado-publico-concertado-evn3m_18_3000120146.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/jordi-musons-director-escuelas-innovadoras-cataluna-memorizar-no-aporta-conocimiento_18_3112470111.html


"Tampoco hay ni una sola sombra en todo el patio. Además, las clases de infantil tienen que comer en las aulas por falta de espacio. Se
acumulan olores y en invierno tienen que estar con la ventana abierta para airear", lamentan sobre un lugar que tampoco cuenta con cocina,
por lo que tienen contratado un servicio de catering.

Pese a la situación existente, tanto docentes como padres tratan de minimizar los efectos en los niños. "Hemos hecho todo lo posible para
que no piensen que están en barracones. Está todo amueblado de una forma agradable, pero claro, eso no quiere decir que cuando llueva no
haya goteras o que los niños estén expuestos a olas de calor", matiza Lorena.

Ante la falta de consenso para efectuar las ansiadas obras, las familias se han movilizado para denunciar el "olvido" de un colegio ubicado
en el distrito de Santa Eulàlia. "El 26 de noviembre pintamos el muro de la entrada entre padres e hijos. Han hecho camisetas y algunas
agrupaciones ya han contactado con nosotros para ayudar", indican desde la Asociación de Familia de Alumnos.

Negociaciones entre Generalitat y Ayuntamiento de L'Hospitalet

Ambas partes llegaron a un acuerdo en 2017, que tipificaba que el consistorio asumía el coste de la obra. Desde entonces, tan solo falta por
concretar el "incremento de coste" derivado del proyecto de centro educativo, "Tenemos diseñado el proyecto ejecutivo, que se tiene que
llevar a cabo a aprobación. De alguna manera ese incremento de coste lo tiene que asumir el Departament", explica David Quirós, regidor de
Educación de L'Hospitalet.

En esta línea, el consistorio afirma que la creación del centro, de forma participativa con la comunidad educativa, tiene "un coste superior" al
que la Conselleria abona por la construcción de un colegio. También exponen que las negociaciones "ni estaban bloqueadas ni se han
desbloqueado".

"Cuando tengamos cerrados esos flecos, lo reflejaremos en un convenio en el que el Departament se comprometerá a hacer efectivos los
pagos y embolsar el coste total del proyecto, que asumirá en totalidad el Ayuntamiento y podremos firmar el convenio y ponernos manos a la
obra", expone Quirós, que se marca de plazo hasta final de año para cerrar este asunto.

Previsión de futuro

De momento, las familias son conscientes de la ardua labor que les espera los próximos meses: "La lucha será larga, estamos preparados
para ello. Es algo que para lo que nos hemos preparado ya tanto mentalmente como físicamente, porque sabemos que esto no va a ser
cuestión de un día".

Pese a la impotencia acumulada, no pierden la esperanza. "Espero que mi hija vea el colegio construido antes de que acabe primaria.
También es una lucha del barrio. Es un centro agradable, pero tiene sus carencias y no quieres que tus hijos estén en barracones",
sentencian.

Hasta la fecha, L'Hospitalet de Llobregat cuenta con cinco escuelas en plan de urgencia. Como consecuencia, la alcaldesa Núria Marín ya
pidió a la Conselleria de Educación "el mismo consenso político que hizo posible salvar la Academia Cultura" de la ciudad para rehabilitar
estos centros afectados, además de sustituir los módulos de las escuelas Paco Candel y Maria Miret por edificios, y la creación de más líneas
educativas en la Florida, Les Planes, el Centre y Sant Josep.



Sis treballs de recerca científica de
Batxillerat s'enduen els premis
Sostenibilitat, Transició Energètica i Vida
Saludable de la Fundació Tarragona
L'alcalde Ricomà va fer l'entrega i va encoratjar als alumnes a continuar treballant en recerca

La Sala Genius del Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha acollit l'entrega de premis
Sostenibilitat, Transició Energètica i Vida saludable que atorga la Fundació Tarragona Cultura i
Coneixement a treballs de recerca de batxillerat. L'objectiu d'aquest nou guardó és reconèixer
l'esforç de l'alumnat i fomentar des dels centres docents del Camp de Tarragona, la recerca en
l'àmbit de la ciència en general, en clau dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà ha felicitat els i les guardonades pels treballs i la seva
sensibilitat cap al medi ambient, en clau científica, i ha destacat el seu talent i compromís amb el
futur. «El futur és també a les vostres mans perquè no cal arribar a ser gran del tot per a intentar
millorar el món. No perdeu aquesta passió, imaginació, il·lusió, sentit de la responsabilitat i
ganes d'aprendre», ha dit l'alcalde. Ricomà, que ha encoratjat als i les joves «a treballar en la
recerca científica i sostenible» ha volgut destacar també que «l'Assemblea General de les
Nacions Unides, va identificar el desenvolupament sostenible com un dels més grans
desafiaments del món actual. I per això és tan important, en l'àmbit de l'ensenyament en concret,
posar l'estudiant al centre i pensar que trobar solucions és crear agents pel canvi de paradigma.
Sou vosaltres qui, en un futur, us posareu al capdavant, i nosaltres tenim l'obligació de facilitar-
vos aquest trànsit.» 

Enguany s'han presentat 15 treballs, dels quals el Jurat n'ha seleccionat els sis millors. Els
tercers premis han estat per a 'Retolació amb un plòter casolà' d'Emma Climent Cerdà (Institut
Tarragona), 'Valoració de la contaminació lumínica a Valls' de Jordi Villalbí Tibau (Institut Narcís
Oller de Valls) i 'Oda: l'oblit de les arts' de Mar García Rodríguez (Institut Martí l'Humà de
Montblanc). Els segons premis per a 'El millor bioplàstic casolà' d'Helena Oncins da Mota
Barbosa (Institut Vila-seca) i 'El futur de l'automoció' d'Iratxe Allué Moreno (Institut Ramon de la
Torre de Torredembarra). I el primer premi se l'ha endut 'Fotosíntesi artificial: l'energia del futur?'
de Begonya Torradeflot Elvira (Institut Pons d'Icart de Tarragona). 

Els premis, que consisteixen en un xec regal i una tauleta per les persones guardonades i una
tauleta per als seus tutors i tutores, se celebren amb la col·laboració dels patrons de la fundació:
URV, Repsol, Agbar i l'Ajuntament de Reus. 

La Fundació Tarragona Cultura i Coneixement és un ens que va néixer amb vocació de ser un
instrument de col·laboració publicoprivada, a fi que sigui un nou marc que pugui encabir
actuacions destinades a col·laborar amb els ajuntaments del Camp de Tarragona, amb altres
institucions públiques (d'altres administracions, universitat, centres d'investigació, entitats, etc.) i
amb agents privats de la ciutat i tot el territori, utilitzant com a instruments principals els
conceptes de  Cultura i Coneixement. 



La Cerdanya reedita el pla escolar d’esport i
cultura amb danses locals - Regió7
La Cerdanya ha decidit reeditar aquest curs acadèmic el projecte «L’escola balla», amb el qual
acosta als escolars de la vall les un programa d’esport, psicomotricitat i cultura a través de les
danses tradicionals de la mateixa Cerdanya i el Pirineu.

Segons han explicat els responsables del programa del Consell Comarcal, es tracta d’un
projecte que «suposa un important complement formatiu per als nens i nenes de la nostra
comarca, el treball corporal individual, en parella o grup; crear un conjunt harmònic a partir de la
individualitat; aprendre a escoltar; percebre la pulsació de la música i d’associar-hi un
moviment». En aquest sentit, el mateix Consell ha remarcat que «la dansa, com cap altra art,
permet utilitzar l’espai com a mitjà de creació, de desenvolupament del nen i la nena i de la
comunicació sensitiva, poder expressar-se a partir del moviment, descobrir el cos i prendre
consciència de cadascuna de les seves parts».

En paral·lel, «L’escola balla» també inclou un vessant cultural pel fet que permet als escolars de
la Cerdanya conèixer la música tradicional del Pirineu, així com els instruments com ara
l’acordió diatònic i el violí, i les coreografies de les danses que es representen en les festes dels
pobles. El projecte el porta a terme la professora de dansa Sílvia Cassu, la qual visita les
escoles en horaris adaptats a les necessitats de cada centre.

El programa compta amb l’impuls logístic i econòmic i de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació de la Diputació de Girona i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de
Lleida, i la direcció del Consell Esportiu de la Cerdanya i l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal
de la Cerdanya.

El projecte és hereu del que ja va iniciar el mateix Consell Comarcal l’any 2000, i que durant
catorze anys va portar les danses a les escoles. Posteriorment, el curs 2019-2020, el va
recuperar en l’actual format superant després la pandèmia. Durant el curs passat uns 500
alumnes de tota la comarca van participar en les classes de dansa tradicional.



Els escolars cambrilencs participen en la
decoració nadalenca de la Vila - Revista
Cambrils

L'associació de comerciants VilaCentre ha impulsat, enguany, una activitat per a guarnir de
Nadal alguns dels espais de la Vila i en el que s'hi han implicat els alumnes d'educació infantil i
de primària de tots els centres escolars cambrilencs. Des de l'entitat es van facilitar als centres
escolars unes boles de "forespan" per a que els alumnes les pintessin i les decoressin. Tal com
ha explicat Tere Recasens, presidenta de VilaCentre, es van repartir més de 3.200 boles que, un
cop decorades, aquesta darrera setmana es van passar a recollir.

El darrer acte d'aquesta iniciativa va tenir lloc aquest passat dissabte al matí, a la plaça de la
Vila, on les boles es van enganxar a tres arbres de Nadal. Aquesta activitat va comptar amb un
èxit desbordant de participació. En el decurs del matí, a més, es va servir xocolata amb coca per
a la canalla i es va amenitzar l'estona amb música. Aquests arbres guarnits amb les boles dels
escolars cambrilencs serviran per a decorar els voltants de la plaça de la Vila durant aquestes
festes nadalenques. L'arbre més gran romandrà a la mateixa plaça i els altres dos arbres es
col·locaran l'un al carrer de Gimbernat i l'altre al carrer dels Immolats del Setge. D'altra banda,
l'associació VilaCentre organitza el Mercat de Nadal, del 6 al 10 de desembre, que tindrà lloc a
la plaça de la Vila i, a més, als carrers de Gimbernat i dels Immolats del Setge. El mercat estarà
obert, durant aquests dies, de 10 fins a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda fins a les 9 del
vespre. El mercat es complementarà amb espectacles, conta-contes, concurs de dibuix, tastos
de menjar, de vermut i de vins, entre d'altres activitats.

https://www.revistacambrils.cat/imatges/noticies/els-escolars-cambrilencs-participen-en-la-decoracio-nadalenca-de-la-vila.jpg


Salut Pública

Campanya Vacunació Grip i 4a dosis de la Covid19. A partir del 3 d'octubre: persones
majors de 80 anys. A partir del 10 d'octubre; persones de 60 - 79 anys, de risc i col·lectius
especials. Punt de vacunació: 4a planta Casal de la Gent Gran, Pg. La Salle, els dilluns-
dimecres-divendres de 9 a 13 h i de 15 a 19 h. Per reservar hora: truqueu al 977 363074 o
al taulell de l'Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat

Gestió Tributària

Bonficació IBI famílies nombroses 2023. Fins al 31 de gener de 2013, presentació de
sol·licituds. Podeu demanar-ho telemàticament o de forma presencial amb cita prèvia a
l'OAC: citaprevia.gestorn.com/cambrils o al tel. 977 794579

Recursos Humans

Processos de selecció. Fins el 7 de desembre, presentació de sol·licituds de 6 places
d'agent de la Policia Local, funcionari de carrera, grup C, subgrup C2, a cobrir pel
sistema d'oposició lliure i Borsa de treball d'Auxiliar de Museu, assimilada al grup C,
subgrup C2, pel sistema de concurs-oposició. Podeu consultar les bases d'ambdues
convocatòries a seu.cambrils.cat/ (Demanda d'ocupació: Oferta pública d'ocupació)

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a
recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si
continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació

https://www.revistacambrils.cat/avis-legal


El I Congreso práctico de Altas Capacidades
de España cerró su primera edición con la
asistencia de más de 300 personas - Noroeste
Madrid

El centro educativo Mirasur School y la Asociación de Altas Capacidades y Talentos han
celebrado la Primera Edición del Congreso práctico de Altas Capacidades de España con la
asistencia de un total de 330 personas y 17 ponentes expertos en el sector. A través de este
proyecto, ambas entidades buscan mediante una metodología práctica, visibilizar las Altas
Capacidades, dando a conocer esta realidad que atañe a cada vez más niños de nuestro país, y
plantear las importantes exigencias que suponen estas características sobre los recursos
familiares, educativos y comunitarios.

Esta primera edición del Congreso, orientada a profesionales y familias, ha tenido lugar en las
instalaciones del colegio pinteño Mirasur School y ha contado con la presencia de figuras
relevantes como la de la Concejala de Igualdad e Integración Social del Ayuntamiento de
Arroyomolinos, María Begoña González, o la del actual alcalde de Pinto, Juan Diego Ortiz
González, quien apuntaba: “Pinto hoy es el centro geográfico para hablar de Altas Capacidades,
algo muy importante para el modelo educativo del futuro y sobre todo del presente”.

A lo largo de ambos días, los asistentes han podido participar en diferentes talleres
interactivos, dirigidos a psicólogos y docentes de los distintos niveles educativos, y en diversos
paneles prácticos enfocados a familias. Asimismo, todos los oyentes han tenido la oportunidad
de escuchar las intervenciones de un total de diecisiete especialistas del sector entre los cuáles
se encuentran Maite Garnica, Beatriz Belinchon, Ana Isabel Fraga, Javier González y Laura
García, y ser partícipes de una mesa redonda dirigida a hablar del documental Las Cebras,
centrado en dar voz a las Altas Capacidades y a la Superdotación en el que participó hace unos
meses el Colegio.

https://colegiomirasur.com/
https://aact.es/
https://www.filmin.es/pelicula/las-cebras


Esta Primera Edición del Congreso, tal y como afirman los asistentes, ha sido un éxito rotundo
gracias, principalmente, a la practicidad del mismo, y ha permitido extraer las siguientes
conclusiones: los centros educativos y las familias son factores cruciales para detectar y ayudar a
que estos niños con Altas Capacidades no se sientan frustrados y desarrollen todas sus habilidades
de manera libre y en un entorno de seguridad. Para ello es necesario que las escuelas cuenten con
diversas herramientas así como con una formación específica dirigida a los docentes y los
departamentos de orientación. La comunicación entre familias y escuela es básica para seguir
enriqueciendo los conocimientos del alumnado tanto dentro como fuera del aula.

Pedro Sampedro, Director del Colegio Mirasur School, señalaba al principio del Congreso: “Aquí
está representada la comunidad educativa de verdad: padres, madres y profesionales que tienen
ese sueño de hacer de la educación algo mejor. Lo más ajustado a las necesidades de la infancia.
Esa es la misión del Colegio y ese es el sentido también de este Congreso. La personalización del
proceso de enseñanza del aprendizaje, que en alumnos de Altas Capacidades es clave”.

Por su parte, la Presidenta de la Asociación de Altas Capacidades y Talentos, Alba de Mingo,
afirmaba: “La Asociación de Altas Capacidades y Talentos ha sido el alma de este evento, pero
Mirasur School ha sido el corazón, cediendo no sólo sus instalaciones, sino su personal, su apoyo.
Todo este Congreso ha sido por vosotros, para vosotros, para dar una respuesta a familias,
profesionales”.



Ensenyar a cop de clic
Els centres educatius –tant els que cursen primària com secundària– han atret l’interès dels
grans gegants tecnològics, que hi han vist el potencial de negoci, però també de start-ups
catalanes, que estan adaptant els seus continguts als nous formats digitals, amb una aposta de
valor. La majoria són empreses locals més petites i, per tant, més pròximes, que creen aplis que
milloren el curs escolar i, sobretot, la vida de la comunitat educativa, tant de famílies com del
mateix professorat.

Garantir una recollida segura de l'alumnat

Qualla Kids (www.quallakids.com) és un sistema de recollida segura d’escolars a la sortida dels
centres educatius que s’ha implantat en diferents escoles, activitats extraescolars i hotels de
Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, des de començament de curs. “S’han acabat els
papers a l’agenda i notetes i trucades d’última hora, que ens feien patir una mica per si feies
algun error, sobretot a l’inici de curs i quan tens molts alumnes nous. Ara pitjant la tauleta està
controlat al moment i queda tot registrat, tant per a la família com per als mateixos mestres”,
explica Marta Plans, mestra de P-4 de l’Escola Sant Nicolau de Sabadell. Segons el cofundador
i director de Qualla Kids, Carles Porta, s’ha creat “un sistema innovador que resol un dels
problemes endèmics a les escoles: aconseguir que la recollida dels nens sigui segura, àgil,
organitzada i fàcil, tot amb un sol clic”. El seu objectiu és implantar aquest sistema en un grup
d’escoles concertades de la Comunitat de Madrid i, més endavant, créixer cap a Andalusia i la
resta de l’Estat. Actualment, ja està vigent en 78 centres de les Balears, Catalunya i el País
Valencià, ja són més de 15.000 els usuaris que utilitzen aquesta eina i ja s’hi han registrat més
de 420.000 recollides.

Porta puntualitza que gràcies a l’apli “sabem que cada nen té una mitjana de set persones del
seu entorn que el recullen a la porta de l’escola al llarg del curs: mares i pares, avis, oncles,
cangurs, amics...”. 

La llibreta del docent transformada en apli

Els educadors també emprenen i beneficien els companys. Montse Rocas i Jordi Corominas
provenen de la docència. Fa set anys van transformar les tradicionals llibretes de notes que fan
servir els educadors en una apli, Additio (www.additioapp.com). Es tracta d’una plataforma
integral de gestió escolar, avaluació i comunicació. “Teníem l’experiència que els quaderns en
paper del professorat ajudaven a gestionar el dia a dia de l’aula”. L’aparició de les tauletes els
va animar a fer la seva particular revolució. “Estem molt centrats en aquesta gestió de la classe,
l’avaluació o la programació del temari, més que en els processos administratius”, reconeixen.

Matemàtiques a la carta

Amb seu a Sant Cugat del Vallès, tres enginyers de l’empresa Adaptical (www.adaptical.io) han
creat l’apli Mathew perquè els estudiants de 5è de primària a 4t d’ESO s’enamorin de les
matemàtiques. El programa utilitza la intel·ligència artificial per crear eines d’educació
adaptativa, desenvolupada perquè l’alumnat millori el seu aprenentatge, tant als centres
educatius com en família. Aquests recursos didàctics són capaços “d’adaptar el contingut a
temps real per personalitzar l’educació de cada estudiant”, cosa que permet millorar el rendiment

http://www.quallakids.com/
http://www.additioapp.com/
http://www.adaptical.io/


acadèmic, detalla la psicòloga tarragonina Eva Moran.

La plataforma crea infinits recursos, adaptats a cada persona, temps il·limitat d’ús, teoria,
informes de seguiment (amb gràfiques i estadístiques), simulació d’exàmens i, a més, dona un
possible procediment de resolució. El seu director, Alan Fusté, destaca que “la idea clau de
l’educació adaptativa és que cada alumne té necessitats molt diferents i, per tant, requereix un
entorn i un enfocament educatiu diferent". "Aquesta educació permet personalitzar
l’ensenyament per a cadascun dels nens, tenint en compte les seves aptituds i els seus trets
psicològics”, conclou.

Des d’inici de curs s’està aplicant aquesta eina com a projecte pilot en diferents centres
educatius de Barcelona, com l’Escola Sant Gervasi Cooperativa de Mollet del Vallès o Monalco
d’Igualada.

Les referents en criança

En temes de maternitat i, més en concret, de lactància, les emprenedores
catalanes Alba Padró i Maria Berruezo han aconseguit que LactApp
(www.lactapp.es) sigui un referent mundial. És una plataforma que millora
l’atenció i el suport que reben les mares en relació a la lactància, des de
l’embaràs fins que es deixa d’alletar. L'apli, gratuïta, fa un gran servei
social. “Fins avui ha atès més de 19 milions de consultes personalitzades
d’arreu del món”, detalla Padró. N'hi ha d’altres que segueixen la seva
estela. Des de Palma de Mallorca neix Beecoming
(www.beecomingapp.com), que es defineix com “la primera app que resol
els teus dubtes de criança a mesura que creix el nadó”. És un projecte
autofinançat i, entre altres accions, al novembre han engegat un Verkami
per arribar als 5.000 euros i poder fer un llançament potent per sortir al
mercat a inicis del 2023. Serà de pagament “per assegurar la neutralitat i el
rigor en el contingut, que no dependrà de marques o empreses
anunciants”. Entre altres temes, tractaran tallers de lactància i tornada a la
feina, de primers auxilis o de massatge infantil.

http://www.lactapp.es/
http://www.beecomingapp.com/


La escuela rural que se salvó del cierre
renovando la pedagogía | Cataluña | EL
PAÍS
Renovarse o morir. La escuela rural de Copons (Anoia) optó por lo primero. Hace unos años, el
descenso de la natalidad se conjuró con un mal entendimiento entre familias y escuela para ir
vaciando las aulas de alumnos, hasta el punto de estar al filo del cierre. Hasta que hace siete
años, dos maestras (una de ellas nueva) decidieron dar la vuelta al proyecto educativo y pasar a
poner el foco en el trabajo por proyectos y el aprendizaje manipulativo. Lo presentaron a familias
del pueblo, y gustó. En ese momento, apenas tenían una decena de alumnos. Iniciaron la nueva
etapa, y el boca-oreja hizo el resto. Actualmente ya son 63 niños. “No ha habido intención de
captar alumnos, hacemos lo que consideramos que necesitan, no pensamos que hagamos nada
extraordinario”, asevera la directora, Núria Monclús.

El solemne edificio de tres plantas de la antigua rectoría acoge desde el curso pasado la
escuela Quatre Vents. La intención es que los alumnos se sientan cómodos y predispuestos a
aprender. Así, que el primer detalle para sentirse como en casa es cambiar las zapatillas de la
calle por unos calcetines de andar. Aquí, los espacios son clave. “Condicionan el aprendizaje.
Huimos del individualismo, el decir ‘esta es mi mesa’. Preferimos mesas redondas que fomenten
el debate y el trabajo en grupo”, incide Monclús.

Como en otras escuelas rurales, aquí se mezclan alumnos de diferentes edades. “La escuela es
el único sitio donde te separan según el año de nacimiento. Pero si permites que se relacionen
con otros niños, pueden encontrar más afinidades porque cada uno tiene un tipo de juego
diferente. Además, la mezcla enriquece y aprenden unos de otros”, asevera la directora. Uno de
los momentos en que se ven los beneficios es en la adaptación de los alumnos de Infantil3.
“Están con los mayores, que ya no lloran y tienen los hábitos adquiridos, así que aprenden por
imitación y más rápido”.

Este viernes, mientras los alumnos de los cursos superiores se peleaban con la tecnología para
acceder, por primera vez, al Classroom, pequeños y medianos circulaban libres por los
diferentes espacios de la primera planta. Cada uno elegía la actividad para practicar la
lectoescritura o las matemáticas. Gina, Cora y otras compañeras compartían una mesa redonda
para jugar al Cazapalabras, una especie de Paraulògic en papel donde tenían que ir apuntando
las palabras que lograban formar con la decena de letras que había en una ficha. “Pero lo que
más nos gusta es cuando nos ponen un vídeo y hay que responder preguntas”, coincidían varias
de ellas. Más allá, Lluc y Ter habían optado por acomodarse sobre los cojines del suelo, y por
un cuento. “Va de un niño que viaja al país de los trols”, decían escuetamente para seguir
concentrados en leer resiguiendo las palabras de cada viñeta.

“Son tareas que ellos eligen, muy visuales, aprenden jugando”, apunta Lucía, maestra de
infantil, mientras supervisa los diferentes grupos, y que se estrena en un centro con una
pedagogía innovadora. “En las escuelas que trabajan con fichas no ves los alumnos tan
motivados; aquí muestran mucho interés y aprenden muy rápido”, añade.

https://elpais.com/politica/2016/12/23/actualidad/1482497924_655323.html#?rel=mas
https://elpais.com/ccaa/2019/03/24/catalunya/1553454992_215680.html


Alumnos de infantil y primaria se mueven por los diferentes ambientes de la escuela
rural de Copons.Albert Garcia

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

Suscríbete

La directora explica que los pilares básicos de su metodología son el trabajo por proyectos, el
respeto al ritmo de aprendizaje de cada alumno, y unas actividades más manipulativas. “El
aprendizaje tiene que entrar por los sentidos y los alumnos tienen que ver que lo que les estás
enseñando es útil y que les servirá en el futuro”, defiende. Un modelo que empiezan a introducir
muchos centros —básicamente porque es el camino que marca la nueva ley educativa, la
Lomloe—, pero que en los ámbitos rurales cuentan con cierta ventaja. “Tenemos menos
alumnos, así que puedes individualizar más el aprendizaje”, apostilla la directora.

Al mediodía, unos pocos alumnos se marchan a comer a casa. Enric, con tres hijos en la
escuela (4, 7 y 9 años), admite estar encantado con el colegio. “Buscábamos una escuela no
convencional, que trabajara por proyectos, y no con libros. Vivíamos en Carme, pero al final nos
hemos trasladado a Copons, en parte por la escuela”, cuenta. Eli y Albert viven en Rubió (que
no tiene colegio), y valoran que “es una escuela pequeña y muy vivencial. Es como una familia”.

Educación sexual 

En la escuela han empezado a introducir la educación sexual, ya desde Infantil3. Con diferente
complejidad según la edad. Así, con los más pequeños trabajan el conocimiento del propio
cuerpo y el consentimiento. “Queremos acabar con el tabú de que no se pueden tocar. Y
también enseñarles a decirles que no cuando alguien los quiera tocar. Hay muchos casos de
abusos y demasiado tabú sobre el tema. Tienen que aprender a decir que no si un adulto se lo
pide”, defiende Monclús. En los más grandes, también se busca alertar sobre la pornografía.
“Muchos de ellos ya se han topado con imágenes mientras navegan por internet, y no puede ser
que esta sea la primera información que tienen del sexo y se piensen que esto es lo normal. La
pregunta es si esto lo tiene que enseñar la escuela. Pues no lo sé, pero hay unas carencias a
nivel social y familiar sobre esto, y a veces la escuela está para cubrir estas carencias. Es un
tema delicado, pero hay que empezar a normalizarlo, como la muerte”, remata la directora.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra
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Educación en Baleares | La Religión pierde peso en la pública
«La reducción se produce desde hace bastantes años de manera progresiva; es una realidad, también en los concertados, pero se nota más en la pública»,
explica el director general de Planificació, Ordenació i Centres del Govern, Antoni Morante. La mayoría de centros concertados de las Islas son católicos y
la religión se mantiene, pero hay otros laicos, como el CIDE, por ejemplo, donde la materia también pierde peso. En Infantil es donde más destaca el bajón
registrado este curso en los centros públicos de las Islas, según datos de Educació. Mientras en 2021 se matricularon 3.498 alumnos, ahora lo han hecho
2.648, es decir, se han perdido 850.

«En muchas escuelas públicas no se oferta Religión, como obliga la normativa, porque así lo decide el equipo directivo», asegura la delegada de
Enseñanza del Obispado de Mallorca, Roser Sabiote, y afirma que ya lo han puesto en conocimiento de la Inspección Educativa. «Pero el golpe lo hemos
recibido en Bachillerato porque ya no cuenta para la media y tampoco se ofrece una asignatura alternativa a Religión; se convierte en una hora de estudio».
«Esto la hace poco atractiva porque supone una carga: los alumnos que no la escojan no tienen otra materia extra», comenta la delegada. 1.458
estudiantes de Bachillerato se apuntaron en 2021, mientras que ahora lo han hecho 846, es decir, 612 menos. La LOMLOE, además, ha reducido de
cuatro a dos las horas lectivas semanales. Sabiote también denuncia que, en casos puntuales, han detectado que algunos alumnos de institutos se van del
centro en vez que quedarse haciendo estudio, como marca la normativa.

En el resto de ciclos educativos, apunta que la pérdida de matriculados en Religión no afecta tanto. En Primaria, este curso se han inscrito 13.337, lo que
suponen 710 alumnos menos que en el anterior. En ESO ahora hay 6.609, 235 menos. Aun así, la representante del Obispado valora positivamente los
currículos de la LOMLOE porque son una «oportunidad» para «innovar» y «trabajar por competencias». Además, está «esperanzada» porque si en
Catalunya la Generalitat acepta crear una optativa alternativa a Religión, llamada Bases de la cultura occidental, con pinceladas de ética y filosofía, «aquí
se estudiará», según Sabiote, que no da por acabadas las negociaciones con la Conselleria.

«No enfocamos la Religión de manera tradicional, hemos adaptado la asignatura a la nueva ley educativa y la respuesta está siendo muy buena», asegura
Andreu Mir, director de la Fundació Diocesana Ramon Llull, que rige doce colegios del Obispado de Mallorca. Aunque Religión no cuente para la media,
«la vemos como una más y nos preocupamos por hacerla más atractiva para los alumnos», explica, y añade que han diseñado materiales y situaciones de
aprendizaje propios. Mir destaca que esto lo están trabajando especialmente en Bachillerato, interconectado esta materia con el resto y apostando por una
enseñanza que sea «vivencial».

Creer sin imposición

«La Iglesia ha ido perdiendo fuerza y la Religión ha bajado en el ámbito académico, es algo que pasa en las sociedades con libertad de culto como la
nuestra», reflexiona el profesor de Antropología de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Alexandre Miquel. «Cuando Religión contaba en la media se
escogía porque era una materia fácil y te asegurabas aprobarla, pero al quitar esto bajan los matriculados», continúa, y recuerda que, por definición, el
cristianismo, el islam y el judaísmo se definen como religiones de conversión. «Uno la profesa individualmente, pero en la práctica no ha sido nunca así
porque se nos adscribe a una iglesia determinada», añade.

Al ser optativa y no contar en la media, el profesor cree que los alumnos la estudian porque realmente creen, no porque les es útil. «Tendrían que estar
contentos porque ahora tenemos realmente creyentes que estudian sin ningún tipo de imposición. Cursarla no les beneficia en las notas», asegura, y
considera que así «todos estamos contentos, tanto los que queremos sociedades laicas, como los que creen, porque ahora tenemos auténticos creyentes,
no porque les obligue la Iglesia o el Estado», concluye.



Arte y creatividad para gestionar las
emociones de los niños y su relación con el
mundo | Expertos | Mamas & Papas | EL
PAÍS
El arte no es una simple herramienta para canalizar emociones, sino que es puro desborde
emocional. Es una forma de comunicación a través del color, la arcilla, la escena, la nota
musical o el paso de baile. Y, como en todos los idiomas, hay que aprender las claves para
poder hablarlo, ejecutarlo. El día más tormentoso del año con un piano o una trompeta puede
convertirse en un remanso de tristeza canalizada por medio de melodías. O si la furia se
apodera de los nervios, quizá un pincel y témperas, o un compás con palmas, hacen que todo
pase, que la energía se descargue y el cuerpo se destense, e incluso, en el proceso de pintar o
bailar, conectemos con los porqués de nuestro sentir. No se trata solo de conocer las
producciones artísticas famosas: he ahí Sketches of Spain de Miles Davis, Judit decapitando a
Holofernes de Artemisia Gentileschi o Giselle interpretada por la bailarina Tamara Rojo; sino
más bien de acercar los códigos para que los niños y adolescentes puedan experimentar,
vaciarse o llenarse, inventar e imaginar, agudizar el ingenio y desarrollar el pensamiento lateral.

Helen Gómez-Reino Effer es maestra del CEIP La Navata, en Galapagar (Madrid). Ella explica
que la experimentación con herramientas artísticas es necesaria para completar, complementar
y enriquecer el aprendizaje. Y lo cierto es que en la educación reglada hay un gran déficit al
respecto, ya que se sigue priorizando la memoria y el conocimiento por parcelas. Según la
maestra, si no le damos alas, pies y alma a la creatividad, el proceso educativo es una tierra
árida y limitada: “Estamos convirtiendo a los niños y niñas en unos seres receptores, no en seres
creadores. Viven el momento más rico y hambriento en cuanto a experiencias vitales y se les
cortan las alas”. Es por eso que observa que la creatividad de los niños va disminuyendo cada
año según superan los cursos de Primaria. “Se van replegando las alas del arte y de la
imaginación en pro de un conocimiento más académico-conceptual. Todavía no se entiende, se
considera que no es productivo o interesante el desarrollarlo creativo”, sostiene.

Gómez-Reino argumenta que la imaginación creativa es el elemento para hilar los
conocimientos y las emociones con la esencia de lo que cada niño y cada niña es: “El conflicto
surge cuando no se tienen alas, lo que viene siendo herramientas y conocimientos, para saltar y
llenar el vacío”. Ella aboga por ofrecer espacios y materiales que generen curiosidad, y de un
estímulo, con apoyo y arrope, puede resultarles la brizna que prenda las ganas de crear,
expresar y descubrir otra manera de mirar. Y avisa que aburrirse es también esencial: “Las
madres también debemos permitir que el tiempo se pare y dejar espacio al aburrimiento, ya que
de ahí salen grandes descubrimientos y creaciones, como bien hemos visto a lo largo de la
historia de la humanidad”. En ocasiones, la mejor opción, según prosigue, es permitir que el
ruido mental, ambiental y de producción constante se detenga ante nuestros hijos: “Pararse a
inventar. Pararse a soñar. Soñar en algo que inventar”.

Juan Carlos Becerra es graduado en Educación Musical y Educación Primaria. Desde hace 12
años toca el saxofón, algo que aprendió en la Banda Municipal de Cuevas del Becerro (Málaga).
Afirma que un maestro como él, recién salido del proceso opositor, diría que el principal
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beneficio del arte y la creatividad tiene que ver con la influencia directa que produce en el
desarrollo integral, “ya que contribuye a potenciar las principales habilidades que conforman a la
persona; estas son las habilidades perceptivas, motoras, cognitivas, afectivas y sociales”. Y
como músico, hila más fino: “Para mí la principal aportación del arte en los más pequeños tiene
que ver con su capacidad para despertar el pensamiento crítico y reflexivo. Decía Paulo Freire
en su obra Pedagogía del oprimido que alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino
aprender a decir su palabra”.

Así que para este maestro amante de la música las expresiones creativas son un puente para
llegar al pensamiento crítico y reflexivo que posibilita que cada niño encuentre su voz, sus
palabras, y con ello ir más allá del puro almacenaje de conocimiento. “En un mundo en el que el
ruido cada vez tiene más presencia, la música nos enseña a escuchar. Ya no solo a escuchar
ese mundo que nos rodea, sino a escucharnos a nosotros mismos”, asegura Becerra. La música
altera nuestro estado de ánimo y esa relación que se crea entre los sonidos y las emociones (o
entre pasos de baile y emociones) hace que sea más fácil la descripción sensorial y afectiva. “La
creatividad no es más que darle rienda suelta a eso que tenemos dentro... de la forma más libre
y natural posible. Hacerlo, además, sin filtros”. Y se reafirma: “La relación músico-afectiva que se
establece con la creatividad incide principalmente en la manera de canalizar lo emocional, ya
que posibilita que los pequeños se identifiquen con el sentimiento más apropiado”.

La pedagoga y actriz Rosa Gàmiz es especialista en arte y educación. Trabaja en múltiples
proyectos de teatro en escuelas públicas, y ahora se muestra ilusionada con el proyecto A
Tempo —una de las propuestas presentadas es explicar a los estudiantes la historia de Julieta
Capuleto, entre otras iniciativas—, dentro del festival Temporada Alta de Girona. Gàmiz acerca a
las aulas de Girona y Salt los clásicos del teatro, adaptándolo a lenguaje de Infantil y Primaria.
Estos días está inmersa en La persona buena de Sezuan, de Bertolt Brecht. Sus talleres
consisten en contarles la obra, y luego invitar a los niños interpretar distintos roles. Cada uno
elige a quién representa, así como los espacios en los que se desenvuelve su personaje. “A
través del personaje gestionan de forma lúdica las mochilas que llevan”. La actriz les ofrece
materiales como disfraces, sombreros y objetos, y son ellos los encargados de encarnar a los
personajes, así como los problemas que les atañen.

Gàmiz defiende que el teatro, la improvisación y el arte dramático, al ser tan flexibles y amplios,
permiten trabajar desde el autoconocimiento, así como realizar trabajo en grupo. “No tanto en la
competitividad sino, como decía el pedagogo canadiense George Laferrière, en la ayuda a los
demás para el beneficio del grupo entero”, señala. El acto de ponerse una máscara e interpretar
a otro incide en las emociones de cada uno, que de una manera natural y fluida, a través del
juego, verbaliza y pone orden a sentimientos como la felicidad, el enfado o la tristeza. “El teatro
facilita trabajar emociones de forma sana y fácil”, afirma. La pedagoga y actriz también considera
que el arte dramático permite a los más pequeños dejarse ir y hacer limpieza de las cosas que
pasan a nivel interior y que, en ocasiones, no saben cómo hacer ni cómo gestionar: “La
creatividad se comporta como tarea de reparación en lo que atañe a las emociones y las
preocupaciones, así como también ayuda a ensanchar la construcción y la puesta en marcha del
pensamiento crítico”.

Puedes seguir Mamas & Papas en Facebook, Twitter o apuntarte aquí para recibir nuestra
newsletter quincenal.
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LLENGUA

El català a l’escola:  
una història de resistència

David Pujol recull les llums i ombres de l’ensenyament de la llengua, del 1714 a José Ignacio Wert 

tellà, que considerava la llengua es-
trangera més útil d’aprendre. El 1768 
es dicta una Reial Cèdula de Carles III 
que fa efectiva la uniformització de la 
llengua en “primeras letras, latinidad 
y retórica” (també va prohibir “el uso 
de las lenguas indígenas americanas”). 
El 1902 fins i tot es prohibeix el cata-
là a la catequesi.  

Al llarg del segle XIX és quan 
s’universalitza l’escolarització i es des-
plega l’ensenyament en castellà. Les 
classes benestants comencen a assu-
mir el castellà com a llengua pròpia (ja 
fa un segle que és oficial) però, en la vi-
da cultural catalana, és l’època de la 
Renaixença. Fins a principis del XX, 
“la supervivència del català va dispo-
sar d’una inèrcia sòlida”, escriu Pujol. 
I cita Joan Fuster: “El poble català no-
més sortia [de l’escola] semialfabetit-
zat en la llengua forastera, si a tant ar-
ribava, i, per tant, escassament perme-
able a ella a través de la lectura, que era 
el segon conducte important per a la 
destrucció de l’idioma”.  

Quan entra el català a l’escola? 
“El fet que es desperti el catalanisme, 
primer social i després polític, ajuda a 
fer una transformació”, apunta Pujol. 
Malgrat que oficialment el català era 
prohibit o tolerat només si servia per 
aprendre castellà, Francisco Flors i 
Calcat funda el 1898 la primera esco-
la catalana moderna a Barcelona, el 
Col·legi Sant Jordi, que era privat i mi-
noritari. És l’època també en què neix 
l’entitat educativa més important del 
primer terç del XX, l’Associació Pro-
tectora de l’Ensenyança Catalana, 
que va impulsar tota mena de projec-
tes de catalanització i renovació esco-
lar. Des d’aquella època que aquests 
dos valors van lligats. Després vindri-
en les escoles de la Mancomunitat i 
projectes pioners com l’Escola de 
Bosc i l’Escola del Mar.  

Una de les novetats de la tesi de 
Pujol és justament tota la feina de la 
Protectora, que subvencionava esco-
les catalanes, colònies escolars, feia 
una tasca de divulgació dins i fora de 
Catalunya, i va fundar l’Editorial Pe-
dagògica, des d’on treien “publicaci-
ons escolars d’altíssim nivell amb els 
millors investigadors del moment”: 
la Gramàtica catalana de Pompeu 
Fabra, Les ciències en la vida de la llar 
de Rosa Sensat, la Història de Cata-
lunya de Ferran Soldevila i Ferran 
Valls i Taberner, etcètera. Pujol ha 
estudiat com l’editorial va seguir vi-
va fins i tot amb el franquisme (quan 
va castellanitzar els seus títols) i a 
partir dels anys 60 va començar la re-

El professor empordanès Antoni 
Balmanya (1846-1915) és conegut 
per haver estat un renovador peda-
gògic pioner. Va ser mestre d’Espolla 
durant 40 anys i autor d’obres de re-
ferència a l’època com el Primer libro 
de lectura manuscrita. Balmanya vi-
via i feia classes en català però tot el 
que llegia i escrivia a l’aula era en cas-
tellà. Per això és considerat un exem-
ple evident de la diglòssia que s’im-
posaria a l’escola catalana amb la llei 
Moyano de 1857, la primera llei gene-
ral d’educació que establia l’escola-
rització obligatòria en castellà.  

No era la primera llei que elimina-
va el català de l’educació ni tampoc 
seria l’última. “Tot el que ha aconse-
guit el català a l’escola s’ha mirat de 
combatre”, resumeix David Pujol i 
Fabrelles, professor especialista en 
història de l’educació que acaba de 
publicar La repressió del català a l’es-
cola a l’editorial Gavarres, en coedi-
ció amb l’Institut d’Estudis Catalans. 
Els recents embats judicials contra la 
immersió lingüística i aquella famo-
sa afirmació del ministre d’Educació 
José Ignacio Wert que volia “espa-
nyolitzar els nens catalans” són dos 
dels exemples més recents d’aquests 
tres-cents anys de lluita i resistència 
que assenyala el subtítol del llibre.   

La primera derrota 
Tot va començar el 1714. Només dos 
anys després de la desfeta, a les esco-
les de gramàtica que hi havia per tot 
Catalunya el castellà va esdevenir 
obligatori per ordre de la monarquia 
borbònica. El 1717 ja hi havia una “ins-
trucción secreta” per “introducir la len-
gua castellana, a cuyo fin dará las pro-
videncias más templadas y disimula-
das para que se consiga el efecto sin que 
se note el cuydado”. Al segle XVIII, pe-
rò, no hem d’imaginar encara una xar-
xa escolar eficient i estesa com la que 
es va construir a mitjans del segle se-
güent. Eren escoles parroquials i mu-
nicipals, precàries, i de fet l’escolarit-
zació era minoritària i, en part, en lla-
tí. “Potser l’activitat docent era en cas-
tellà però segur que la relació amb el 
mestre era en català perquè el castellà 
no es coneixia”, diu Pujol, recordant la 
figura de Baldiri Reixac i el seu volum 
d’Instruccions per la ensenyansa de mi-
nyons (1749), on defensava l’ensenya-
ment primari en la llengua pròpia dels 
alumnes, és a dir, el català, en comptes 
d’una llengua culta com el llatí o el cas-

BARCELONA
LAURA SERRA

Nens de l’escola La Salle de Cassà de la Selva l’any 1971. MANEL MIRALLES / ARXIU EDITORIAL GAVARRES  
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L’escriptor francès Dominique Lapierre, autor de 
bestsellers com La ciutat de l’alegria, va morir ahir 
als 91 anys. Lapierre va ser un dels autors més 
populars del segle XX, sobretot amb els títols 

supervendes que va escriure amb Larry Collins: Es 
crema París?, crònica de l’alliberament del París 
ocupat pels nazis, i Oh, Jerusalem, reconstrucció 
novel·lada de la fundació de l’estat d’Israel.

MOR  L’AUTOR 
DOMINIQUE 
LAPIERRE

edició d’aquelles obres en català en 
altres editorials. L’última que ha lo-
calitzat és la Història de Catalunya de 
Soldevila i Valls i Taberner reeditada 
el 2015 per l’Abadia de Montserrat. 
El cartell de la Protectora, dibuixat 
per Josep Obiols, avui encara corre.         

El primer decret de Bilingüisme va 
arribar amb la Segona República 
(1931-1939). “És la primera vegada 
que un ministre espanyol fa un decret 
perquè el català entri a l’escola. Però 
el castellà ja hi era molt present i va 
ser una etapa curta. Hi havia pocs ma-
nuals, els mestres no estaven prepa-
rats, hi havia escoles que s’hi oposa-
ven... S’ha mitificat molt aquella 
època. No hi va haver una catalanit-
zació real de l’escola”, explica Pujol. 

El pes de la societat civil 
Com s’ha estudiat a bastament, des-
prés la dictadura franquista aniqui-
laria tot rastre de català “de manera 
ferotge”, diu el professor: les ordres 
eren “limpiar de mucha telaraña los 
corazones” dels catalans i els bas-
cos, que tenien “lenguas sin sentido 
y corazones ofuscados”.   

La catalanització de l’escola no 
va arribar oficialment fins al 1980, 
amb les competències plenes en ma-
tèria d’ensenyament per a la Genera-
litat, però dues dècades abans ja s’ha-
via aplanat el camí des de la societat 
civil, amb personalitats com Joan 
Triadú des d’Òmnium Cultural i des 
d’escoles renovadores com Talitha, 
Ton i Guida, Betània, Nausica o Cos-
ta i Llobera, entre d’altres, que “tími-
dament feien el que podien en cata-
là”, diu Pujol. També cita la creació 
dels premis Baldiri Reixac com a con-
tinuadors de la tasca de la Protectora, 
que vinculava renovació i catalanitat. 
“Des del Servei d’Ensenyament del 
Català, Joaquim Arenas, Margarida 
Muset, Sara Blasi i Pere Mayans van 
treballar per fer formació en immer-
sió, convèncer les famílies i escoles, 
fer el famós reciclatge de mestres. 
Enric Larreula explica que anaven es-
cola per escola a fer conscienciació en 
positiu, per no imposar el català sinó 
aplicar de mica en mica les lleis de 
normalització”, recorda Pujol. Va ser 
un procés ràpid i exitós.  

El gir que faria dècades després el 
català a l’escola poc se’l podien ima-
ginar. Pujol, que ha exercit de mes-
tre els últims 30 anys, ha observat 
que ha passat just el contrari del que 
ocorria els dos segles precedents: 
“Ara l’escola està catalanitzada pe-
rò l’ús social és cada vegada més 
castellanitzat”, lamenta.e 

CÒMIC

“Som fills del Premi ARA  
de còmic i del ‘Vinyetari’”

i desagraïda”: preparar els transfers 
dels músics, lidiar amb problemes lo-
gístics i, durant el festival, apagar tres 
incendis diferents cada dia. “A Beirut 
hi vaig anar com a professional euro-
peu acreditat, i al Marroc jo era el que 
rebia aquesta gent, alguns dels quals 
amb comportaments execrables i 
amarats de neocolonialisme”, recor-
da Silvestre, que reivindica la músi-
ca “com una eina molt poderosa” per 
explicar el món i que volia mostrar 
un Marroc més enllà de les gel·labes, 
els tuaregs i el te. “No busquem l’exo-

tisme sinó la vida real, celebrar la 
riquesa cultural, la llengua i l’em-
penta de la gent del sector cultu-
ral”, diu el guionista. Explicar tot 
això amb sentit de l’humor és fo-
namental per a Silvestre i Caro-
sia; en aquest sentit, es reconei-
xen admiradors dels còmics de 
no-ficció de Riad Sattouf i Guy 
Delisle.  

El tram final del còmic té un 
ritme trepidant i un regust gai-
rebé èpic, amb l’equip posant-
hi el coll durant jornades ina-
cabables per muntar un festi-
val amb grans problemes fi-
nancers i d’organització. Un 

xoc “brutal” per a algú com Silves-
tre, acostumat als timings més ra-
cionals de l’administració pública. 
“Al final les coses acaben sortint, 
però jo no ho sabia, només veia 
que allà no funcionava res”, recor-
da el guionista. “A mi em recorda 
com es fan les coses a Llatinoamè-
rica –apunta Carosia, que és ar-
gentí–. Jo vinc d’allà, de fer les co-
ses sense un duro, lluitant perquè 
tiri endavant. M’hi reconec, en els 
marroquins. Ho passes malament 
i de vegades no surt bé, però el pú-
blic quasi no se n’adona perquè es-
tà disfrutant d’un espectacle i el 
plaer ho cobreix tot”.  

Silvestre i Carosia ja treballen 
en un nou projecte: una novel·la 
gràfica per celebrar els 20 anys 
del grup La Pegatina. “Serà un 
llibre d’aventures, la història 
novel·lada de les experiències i 
anècdotes que ha viscut la ban-
da en quatre dels països on han 
anat a tocar sovint”, explica Sil-
vestre, que no perd de vista un al-
tre objectiu: “L’assignatura pen-
dent és el Premi ARA de Còmic. 
Ens hi tornarem a presentar... I 
guanyarem!”.e

01. Lluc 
Silvestre i  
Ed Carosia  
a Barcelona. 
VÍCTOR CABO  

02. Coberta del 
còmic Un os al 
Marroc. ANDANA 

 

 

Lluc Silvestre i Ed Carosia publiquen la novel·la gràfica ‘Un os al Marroc’

El 2017, el gestor cultural Lluc Silves-
tre va demanar una excedència de la 
seva feina a l’Institut Ramon Llull per 
treballar uns mesos com a voluntari 
en un festival de música marroquina, 
el Visa for Music de Rabat. “Havia ar-
ribat a aquell punt que portes vint 
anys fent una feina i encara et queden 
vint anys més i necessites aprendre 
coses diferents”, explica Silvestre, 
que era conscient que la jugada po-
dia sortir-li malament. En aquest 
cas, es deia, “almenys em quedarà 
una història per explicar”.  

Cinc anys després, la història s’ex-
plica a Un os al Marroc, Premi Valèn-
cia de Novel·la Gràfica 2021, publicat 
per Andana en el català original i tam-
bé en castellà. Escrit per Silvestre i di-
buixat per Ed Carosia, el còmic acom-
panya el protagonista –el mateix Sil-
vestre– en un viatge de descobriment 
cultural ple de reflexions filtrades per 
la mirada analítica i encuriosida del 
guionista (antropòleg de formació) i 
l’exuberant festival de solucions grà-
fiques desplegat per Carosia. Una 
crònica apassionada i amena sobre 
les entranyes dels projectes culturals 
i la il·lusió i sacrificis que els fan pos-
sibles. Sens dubte, un dels còmics de 
no-ficció més estimulants del 2022. 

Units per l’escola dels nens 
Carosia és un dibuixant amb una sò-
lida trajectòria i fundador de l’edito-
rial Bang i el segell Mamut de còmic 
infantil. Silvestre i ell es van conèi-
xer quan van implicar-se plegats en 
la campanya per salvar l’escola dels 
seus fills, la Mar Nova de Premià de 
Mar. Però l’empenta clau per fer re-
alitat Un os al Marroc va ser l’apari-
ció del Premi ARA de Còmic en cata-
là, al qual es van presentar amb una 
historieta sobre un viatge anterior 
de Silvestre a Beirut. No van gua-
nyar, però el còmic va aparèixer a Vi-
nyetari (Norma, 2021), el re-
cull dels millors treballs pre-
sentats. “Participar en el pre-
mi era com sortir a provar les 
cançons davant el públic –diu 
Carosia–. I aparèixer a Vinye-
tari va fer que el projecte aga-
fés sentit”. “Com a equip artís-
tic, som fills del premi de l’ARA 
i del Vinyetari, perquè ens va 
donar l’oportunitat de veure 
com funcionàvem junts”. 

A la historieta Beirut, més en-
llà de la música, Silvestre viatja-
va com a convidat a una fira mu-
sical del Líban; a Un os al Marroc, 
en canvi, té “la feina més feixuga 

BARCELONA
XAVI SERRA

01 

tism
riqu
pen
ral
aix
na
sia
xe
no
D

ri
r
h
c
v
n

A 
a 
e

n-
a-
u-
c, 

ga 

02



“A la ciutat de Vic la segregació escolar
existeix i cada vegada va a més” | Anna
Serrano | vic | Política | L'Econòmic
ERC va quedar com a segona força en les eleccions del 2019 a Vic, que va guanyar Junts per
majoria absoluta. La cap de l’oposició, Maria Balasch, fa balanç del mandat que acaba.

Quin és el balanç dels més de tres anys de mandat?

El balanç per a ERC a Vic és una mica complicat, per dos factors. El primer és la majoria
absoluta de Junts per Catalunya, que ha estat una majoria absoluta molt absolutista. Aquest
factor s’ajunta amb una pandèmia que també ens perjudica a l’hora de fer la feina, anar a parlar
amb els veïns, amb les associacions... Hem estat uns mesos, i bastant llargs, sense poder-la fer.
Tot i això, des d’ERC hem proposat, hi hem estat, i hem estat nosaltres els que hem anat a
buscar el govern i li hem dit, sobretot durant la pandèmia: “Escolteu, tenim aquestes propostes.
És un moment molt complicat per a tothom; aquí no importen els colors, hem de ser-hi.”

Parla d’una “majoria absoluta absolutista”. Vol dir que no s’ha tingut en compte l’oposició o que
el govern ha tirat pel dret?

El govern ha tingut majoria absoluta i ha tirat endavant els seus projectes. Sí que és veritat, i
n’hem d’estar contents, que força de les coses que portàvem en el programa, si ara el revises,
s’han fet. Però mai se’ns ha demanat ni opinió, ni ajuda ni ser en els projectes. Són les dues
coses: ells han tirat pel dret i, amb l’oposició, no s’hi ha comptat. A Vic ja tenim experiència amb
altres majories absolutes i la gestió era diferent: la gent de l’oposició formava part del govern
també.

Malgrat tot, durant el mandat han col·laborat amb el govern, amb els pressupostos i les
ordenances del 2021.

En aquell moment, quan vam parlar amb ells, els vam posar sobre la taula un seguit de coses
com, per exemple, tota la remodelació del Botànic Mico, posar plaques als edificis públics... Hi
va haver dos o tres punts que van acceptar i, per tant, això és la política, si arribes a un acord,
nosaltres sense cap mena de problema hi vam votar a favor. El tema és que algunes de les
coses que vam proposar o s’han fet tard, o no s’han fet com voldríem, o s’han fet poc... A partir
d’aquí, els altres pressupostos els hem hagut de votar en contra. Aquests últims no els
considerem ni pressupostos i hi hem votat en contra.

Per què?

Són pressupostos que deixen moltes partides congelades, amb les quals no sabem què
passarà. La festa major de Vic no té pressupost, als clubs esportius no sabem si se’ls donarà
una ajuda, ni a les entitats del tercer sector que també en reben... Se’ns diu que, de cara a l’any
que ve, s’utilitzaran els romanents, que són els estalvis de tots, per fer aquestes tasques.
Recordem que els romanents eren, per començar, per pal·liar els efectes de la pandèmia, no per
fer totes aquestes altres coses que proposen. I qui et diu que el gener del 2023 no poden canviar
les coses i que et diguin que els romanents no es poden utilitzar? No és a les nostres mans. Si



el 2023 ens diuen que no es poden utilitzar, com es pagarà tot això que ha quedat congelat?

Un dels temes sobre els quals més ha advertit ERC en aquest mandat és la segregació escolar.
Quina és la situació?

Primer de tot, el que han de fer el govern i la ciutat de Vic és acceptar que hi ha segregació: hi
és. Només t’has de passejar per les escoles de la nostra ciutat per veure que la segregació
existeix i que cada vegada va a més. S’ha d’afrontar i s’han de fer polítiques valentes perquè
cada cop n’hi hagi menys. No només inclouen un model educatiu diferent, sinó que hi ha moltes
polítiques que són al voltant i que poden ajudar per tal que vagi disminuint. L’hem d’atacar des
de molts vessants: des de l’habitatge, des de l’educació veient les matrícules i com es poden
reubicar aquestes persones, des de serveis socials, des de joventut... Són diversos
departaments i, si mous peces, faràs que aquesta segregació disminueixi. Aquí es va fer el
model Vic, que, en realitat, és Manlleu, va sortir de Manlleu. En aquell moment es va fer, que va
estar molt bé, però no es van fer totes aquestes polítiques al voltant. Des d’ERC, a Vic,
considerem que s’ha de tornar a fer un sacseig fort a les escoles, però no només això, sinó que
ha d’anar acompanyat de tots els altres punts que comentava.

Un altre dels temes del mandat ha estat el rebuig al pàrquing al parc de Maria Àngels Anglada.
Per què s’hi oposen?

Des de l’oposició, ens hi hem oposat per dos motius. Primer, per una incoherència política del
govern, perquè estan treballant per treure el trànsit de la ciutat i, després, ens diuen que s’ha de
fer un pàrquing al centre de Vic, i que per arribar-hi els cotxes hauran de passar pel centre.
Segon, perquè ens diuen que és per falta de pàrquings dels veïns del nucli antic, però quan
mires els pàrquings que són a menys de 300 metres d’on volen fer el nou, resulta que són buits,
de places no en falten. Però si diguéssim “sí, falten places per als veïns”, resulta que, de les que
hi haurà allà, crec que parlem d’unes 55, més del 60% són per als que construiran un servei a
l’edifici del Seminari Vell i per als veïns només en queden de cinc a deu. Ens hi hem oposat
perquè les raons que ens ha donat l’Ajuntament no s’aguanten per enlloc.

Aquest mandat s’ha inaugurat la biblioteca Pilarín Bayés.

La ciutat de Vic necessitava una biblioteca més gran. De fet, aquest projecte surt de l’època en
què hi havia Josep Maria Vila d’Abadal d’alcalde, quan es posa sobre la taula la necessitat, i
vam estar tots d’acord que s’havia de tenir una biblioteca nova i modernitzada. Des d’ERC no sé
si hauríem fet aquest projecte precisament, en què hi ha pressupostats uns 600.000 euros de
manteniment només de llum i de gas. El que sí que no hauríem fet segur és tancar o permetre
que deixés de funcionar la biblioteca Triadú, que és la del centre. La legislatura passada vam
estar parlant amb la Diputació per mantenir les dues i se’ns va dir que, si presentàvem un bon
projecte, es veia clar que sí. S’ha perdut aquesta oportunitat que la Triadú hagués continuat sent
biblioteca.

Des d’ERC han denunciat en el ple municipal problemes de seguretat. Quin és el problema?

La seguretat, com a la resta de Catalunya, és un repte que tenim a sobre de la taula. I, com amb
la segregació, no pots tancar els ulls i mirar cap a un altre cantó, o dir que forma part de la
normalitat i que som dins dels llindars. A vegades, també és la percepció del ciutadà. Si el
ciutadà percep que està insegur, encara que no sigui així, has de treballar perquè no tingui
aquesta percepció. Evidentment que has de tenir unes polítiques d’Interior potents, però no és



només un tema de policia, sinó que s’ha d’afrontar d’una manera transversal. És important la
mediació abans no hi hagi els problemes, s’ha de prevenir. La policia és reactiva –si hi ha una
acció, actua–, però abans d’això hi ha moltes polítiques que es poden fer perquè no hi hagi
problemes de drogues, de violència, de robatoris... Des de l’Ajuntament ens hem d’arromangar i
hem de pensar en totes aquestes polítiques que ens ajudaran que la política reactiva s’hagi
d’aplicar el mínim possible. És cap a on hem d’anar, tots a l’una. I si és un tema perceptiu dels
ciutadans, s’han de fer campanyes i actuacions perquè els ciutadans vegin que no és així. Però
realment, sí, hi ha un problema, i es va fent gran perquè el govern no accepta que el tenim.

Es torna a presentar com a candidata d’ERC a les eleccions municipals. Com les afronta?

La nostra aspiració és guanyar i governar per a tothom i amb tothom.

Pensa que l’actual equip de govern no ho fa?

No, de fet, l’alcaldessa de Vic ens repeteix moltes vegades en els plens que governa per als
seus votants. Només t’has de passejar per la ciutat per veure que hi ha barris que estan millor i
barris que estan molt pitjor.

Un dels temes en què estan insistint és el mercat municipal. Quin és el problema?

Aquella Vic com a ciutat de fires i mercats i com a ciutat que viu molt del comerç l’estem deixant
caure. Tenim un mercat municipal de fa molts anys, i el govern ja ens ha dit que no li interessa
perquè creu que tota la ciutat és mercat. No és així: qualsevol ciutat, per petita que sigui, té un
mercat molt potent que, a més, contribueix en tot el tema de productes quilòmetre zero,
ecològics, saludables... Diverses vegades els hem posat solucions sobre la taula. Sempre ens
han dit que no, i nosaltres, des d’ERC de Vic, apostem fort per salvar el mercat municipal i que
Vic tingui el mercat municipal que es mereix.

El mercat municipal no és un element característic?

Nosaltres el defensem i prometem que, si governem, Vic tindrà el mercat municipal que es
mereix, de qualitat, per a Vic i per a la comarca. Hi ha moltes fórmules i nosaltres ara ja fa molt
temps que les estem estudiant i estem visitant mercats a veure quin és el seu funcionament, com
ho porten, quins partenaires tenen, perquè, de vegades, no són només les parades, sinó que hi
pots tenir també o supermercat o cooperatives... D’aquí a poc temps explicarem quin és el nostre
projecte de mercat municipal.

Quin és l’estat ara del mercat municipal?

Ara no hi deu haver més d’una vintena de parades, però en unes condicions nefastes. Entres al
mercat municipal i sembla que entris al terror. Això sí, amb unes parades de molta qualitat. És
per treure’s el barret com estan aguantant allà dins. Per part seva, se’ls ha d’agrair, i repeteixo
que és per treure’s el barret, però n’han tancat moltíssimes.
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M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ Els llançaments o des-
nonaments van créixer un 
33% en el tercer trimestre de 
l’any a la província de Lleida 
respecte al mateix període 
de l’any anterior amb 145 
execucions, segons les dades 
publicades ahir pel Consell 
General del Poder Judicial 
(CGPJ). D’aquests, 72 van ser 
motivats per procediments 
derivats de la llei d’arren-
daments urbans (LAU) per 
impagament del lloguer, que 
van pujar un 18% en rela-
ció amb el 2021. Pel que fa 
a les execucions hipotecàri-
es, van ser 59, un 63% més, 
i els 14 restants van obeir a 

altres causes. Així mateix, hi 
va haver un total de set ju-
dicis verbals possessoris per 
okupació il·legal d’habitatges 
per als casos en els quals els 
propietaris siguin persones 
físiques, entitats sense ànim 
de lucre o entitats públiques 
posseïdores d’habitatge soci-
al, quan en el mateix període 
de l’any anterior van ser tres.

D’altra banda, el total de 
concursos presentats al jut-
jat mercantil gairebé es va 
quadruplicar, en la línia de 
tot aquest any, al passar dels 
31 als 119 i les demandes per 
acomiadament van créixer 
un 12 per cent, dels 175 als 
196.

Els desnonaments pugen 
un 33%, amb 145, en el 
tercer trimestre de l’any

HABITATGE TRIBUNALS

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ahir al congrés de Pedagogia a la UdL.

AMADO FORROLLA

“Avançar el curs és bo per  
a alumnes vulnerables”
El conseller Cambray diu a Lleida que “els canvis generen 
resistències” || Mapa de recursos d’educació inclusiva

EDUCACIÓ INSTITUCIONS

S.C.D.
❘ LLEIDA ❘ El conseller d’Educació, 
Josep Gonzàlez-Cambray, va 
assegurar ahir que l’avanç del 
curs escolar d’aquest any “ha 
estat una bona mesura per a 
l’alumnat vulnerable, ja que 
ha millorat la conciliació de les 
famílies amb l’avançament de 
les activitats extraescolars i ha 
evitat que desconnectés tant 
durant l’estiu i oblidés l’après”. 
Així ho va assegurar durant la 
inauguració del primer congrés 
internacional de la Societat Ca-
talana de Pedagogia, celebra-
da a l’auditori del campus de 
Cappont de la Universitat de 
Lleida (UdL), on va remarcar 
que “hem de donar el millor 
de nosaltres per canviar i mi-
llorar el sistema educatiu, però 
aquests canvis no agraden a 
tothom i, per bons que siguin, 

els canvis sempre generen 
resistències”. 

El conseller també va de-
fensar altres mesures imple-
mentades aquest curs, com la 
reducció de ràtios a vint alum-
nes per aula a Infantil-3, la gra-
tuïtat d’Infantil-2 o l’augment 
de l’oferta formativa, que va 
assegurar que “ha permès que 
aquest curs el 97 per cent de 
l’alumnat procedent de quart 
d’ESO hagi entrat en el grau 
mitjà que volia, mentre que 
altres anys només era el 60 

per cent”. També va defensar 
destinar més fons per a l’escola 
inclusiva, i va assenyalar que 
ha de ser “una de les partides 
obertes que ha de tenir Educa-
ció juntament amb l’escolarit-
zació i les beques menjador”. 
Va anunciar que el Govern ha 
publicat el mapa de recursos 
de l’educació inclusiva a Ca-
talunya, que mostra “centre a 
centre” els recursos dedicats a 
l’atenció a l’alumnat amb ne-
cessitats especials de suport 
educatiu.

També van participar en 
la inauguració del congrés el 
rector de la UdL, Jaume Puy; 
l’alcalde, Miquel Pueyo; la vi-
cepresidenta segona de la Di-
putació, Estefania Rufach, i el 
delegat de l’Institut d’Estudis 
Catalans, filòleg i professor de 
la UdL, Ramon Sistac.

MÉS FONS

El titular d’Educació va 
demanar invertir més en 
l’escola inclusiva i que 
tingui una partida oberta

La Paeria multa amb 3.000 € un bar per 
donar begudes alcohòliques a menors

LLEURE NORMATIVA

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament ha obert 
un expedient sancionador al 
responsable d’un establiment 
del carrer Balmes per servir 
begudes alcohòliques a menors 
d’edat. Així ho va assegurar 
ahir el consistori, que va deta-
llar que la multa imposada és 
de 3.005 euros i que el local no 
podrà acollir “cap activitat re-
lacionada amb els espectacles 
públics o les activitats recrea-
tives” durant un mes. 

Aquests fets van tenir lloc 

el passat 18 de novembre, 
quan una patrulla de la Guàr-
dia Urbana que estava per la 
zona va observar una menor 
consumint una beguda alco-
hòlica. Aquesta va manifestar 
que al demanar-la no li havien 
sol·licitat que mostrés el DNI, 
de manera que els agents van 
aixecar acta i van identificar 
el responsable de l’establiment 
per una infracció per la venda 
de begudes alcohòliques a me-
nors d’edat. Es dona la circums-

tància que el responsable del 
local va ser sancionat pels ma-
teixos fets al febrer. Fa mesos 
que la Urbana fa inspeccions 
als bars i pubs d’aquest carrer 
i els seus voltants a causa de les 
múltiples queixes i avisos que 
reben de menors que hi consu-
meixen alcohol. Precisament, 
a l’octubre va sancionar el pro-
pietari d’un bar de l’avinguda 
de Blondel pel mateix motiu 
després d’iniciar la inspecció 
al carrer Balmes.

Biloba, entre les 100 millors discoteques del món

❘ LLEIDA ❘ La discoteca Biloba de Lleida se situa al lloc 96 del 
rànquing de les 100 millors discoteques del món (The World’s 
100 Best Clubs 2022), elaborat per l’Associació Internacional 
de l’Oci Nocturn. Es tracta de la primera llista elaborada 
des del 2019, abans de la covid. El 2018, Biloba va ocupar 
la posició número 99.

Plusfresc remodela la botiga de Prat de la Riba

❘ LLEIDA ❘ La cadena lleidatana de supermercats Plusfresc va 
inaugurar ahir la reforma integral de la botiga situada al 
número 23 del carrer Prat de la Riba. L’establiment, el segon 
que va obrir a la ciutat fa més de 50 anys, presenta una nova 
imatge. Per oferir una experiència de compra més còmoda, 
s’ha redissenyat l’espai i s’han incorporat novetats tecnolò-
giques com etiquetes electròniques, pantalles a les diferents 
seccions i torns digitals.

Denuncien brutícia al costat del Canyeret

❘ LLEIDA ❘ La plataforma de veïns del Centre Històric Som Veïns 
denuncia a través de les xarxes l’acumulació de tota mena 
de desaprofitaments a la zona enjardinada al costat del mur 
del Canyeret, que afirmen que està ocupada per persones 
que hi dormen. De fet, l’entitat assegura des de fa dies que 
hi ha persones que dormen al ras i “malvivint” en diversos 
carrers i places del Barri Antic.

Més de 700.000 places de tren pel pont

❘ LLEIDA ❘ Renfe ofereix més de 700.000 places als trens AVE, 
Avlo, Euromed, Alvia, Intercity i Regionals a Catalunya 
amb motiu del pont de desembre. Aquests serveis connecten 
Catalunya amb el centre, sud i llevant peninsular, mentre 
que els trens regionals connecten Barcelona amb Lleida, 
Girona i Tarragona.

SOM VEÏNS
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La professora d’infantil Mirian Galán ha estat guardonada
als premis Global Teacher, els Nobel de l’educació

“Noentenc tants deures
amb8anys”

lant-se a educació infantil. És
també logopeda, experta en
pedagogies actives i auxiliar
d’infermeria. Una formació
contínua que és una clara
aposta per posar en relleu
l’educació infantil. Rebutja el
terme guarderia, perquè inci-
deix en la idea de la tasca assis-
tencial que encara avui massa
persones li atribueixen. “Te-
nim una tasca educativa”, cla-
ma aquesta docent, que asse-
gura que l’aprenentatge més
important es dona entre els 0 i
els 6 anys i que almenys dels 3
als 6 l’ensenyament hauria de
ser obligatori. “És el moment

Educacióespecial i emocional

! L’orgulldeMirianGalánés
queelguardópremiï l’edu-
cació infantil, perquècreu
quedevegadesesconsidera
untemamenor. Iaprofitant
elpremi,aquestadocent
alça laveuafavord’algunes
de lesmilloresqueconsidera
indispensablesen l’educació
d’avui.Treballarmés la
intel·ligènciaemocional i
disposardemésrecursos
peranensambnecessitats

educativesespecials són
duesd’aquestesmillores.
Avisaqueésnecessàriamés
gent formada imésrecursos
perpoderdonarrespostaa
lesdemandesqueespresen-
tena l’aula.Lamentaqueels
professionals treballenamb
ràtiosmoltelevades iper
salarispocconformesambla
implicacióquesuposa. “Tre-
ballesperquèt’agrada,però
noperguanyar-te lavida”.

75%delanotapassiasuposarun
60%, segons lesmateixes fonts.
Aquesta és la decisió que va

prendrePilarAlegríadesprésde
la reunió d’aquest divendres
d’una comissió tècnica, en què
quinzecomunitatsautònomes,a
excepció de la Comunitat de
Madrid i Castella i Lleó, van
sol·licitar que es prolongui un
any el període d’implantació del
nou model. Madrid i Castella i
Lleó rebutgen frontalment el
noumodel.
Ennomdelmàximacordpos-

sible, Educació va dir al final de
l’esmentada reunió que optarà

perdonarmés espai a la implan-
tació de les noves ABAU, per la
qual cosa la prova completa es-
taria instaurada del tot el juny
del 2028, en comptes del 2027.
Està previst que aquest ajor-
nament sigui oficial en la prò-
xima Conferència Sectorial
d’Educació.
La proposta inicial de la nova

selectivitat va ser presentada al
juliol per laministraAlegría. Els
canvisde lanovaavaluacióhavi-
en de començar a introduir-se
gradualment el juny del 2024. A
més, elministeri teniapensat fer
entre l’abril i el junyde l’anyque

Mirian Galán és professora d’educació infantil al centre LosMadroños, de Pozuelo de Alarcón
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més important de la seva vida”,
explica.
Reconeix que “odia” els deu-

res, especialment en edats
massa primerenques: “M’en-
tristeix que un nen de sis anys
no vagi a casa a jugar o que els
de vuit tinguin tants deures”,
explica. La docent creu que cal
“fer un volta” a la manera
d’avaluar més enllà dels exà-
mens i que no s’ha de deixar de
valorar l’esforç que suposa per
a l’alumne aconseguir una fita
educativa.
Quina és la recepta de l’èxit

que l’ha encimbellat com una
professora excepcional? Fa
broma dient que consisteix a
incorporar una mica de creati-
vitat, una cullerada d’amor i
molta gràciamusical. Imalgrat
que reconeix que la docència
amb nens petits és esgotadora,
el cansament té grans recom-
penses: acompanyar-los en el
seu creixement i “les abraça-
des que carreguen piles”. Ella
aprèn dels nens igual que dels
pares en una relació triangular
de benefici mutu.
I és que perquè l’escola sigui

garantia d’èxit, Galán veu in-
dispensable el treball conjunt
amb les famílies. Es considera
afortunadaperquè sempre s’ha
sentit molt acompanyada pels
pares i mares. “Ens confien el
seu bémés preuat, els seus tre-
sors: els seus fills”, explica
emocionada. I és en part
aquesta bona sintonia la queha
ajudat a alçar-se amb el premi,
perquè van ser precisament els
pares d’un exalumne (també
docents) els que la van inscriu-
re per optar al guardó. Tot i
que sospita que la seva tasca
ambel blog SuperEducalandia,
un projecte en forma de blog
divulgatiu, li hadonat l’empen-
ta final.
LaMirian continua formant-

se i “aportant” amb la seva fei-
na a l’aula. Es congratula que
“les coses van millorant”, però
si hagués de posar nota a l’edu-
cació aEspanya seria un6, o un
notable “a tot estirar”. I avisa
que si falla l’educació fallem
tots: “És un fracàs col·lectiu”."

2*#'!% 1'##*
#"!/.,*("

N o va tenir mai vo-
cació i ha acabat
sent la millor en
una professió en
què l’aptitud ho

és tot. La professora Mirian
Galán (Getafe, 1982) s’ha con-
vertit en una dels flamants
guanyadors dels Global Te-
acher Awards, consideratsNo-
bels de l’Educació. Autora del
blog SuperEducalandia, que va
despuntar durant la pandèmia,
Galán es mostra orgullosa per-
què, més enllà del reconeixe-
ment individual, el premi visi-
bilitza i dona valor a la fona-
mental tasca educativa del
cicle infantil que massa sovint
es devalua, lamenta. Galán rei-
vindica que fan falta menys
deures i més creativitat a les
aules. Tambémés recursos per
a les necessitats especials i,
sempre, potenciar la lectura
des dels inicis de la vida.
Mirian Galán rep cada dia a

la seva aula els seus catorze
menuts (tenen un any de vida)
i exigents alumnes ambmúsica
adaptada als gustos dels nens.
També és fixa la lectura de
contes “en paper”, un moment
molt desitjat i esperat pels seus
alumnes. Lectura, música, cre-
ativitat i també el treball de
l’educació emocional són, per
aquesta madrilenya, els pilars
en què basa la seva reconeguda
feina.
Fa mitja vida que és a la do-

cència, tot i que hi va arribar
gairebé de retruc i que la seva
primera idea era estudiar pu-
blicitat. Però una amiga la va
convèncer i va acabarmatricu-

Aquestadocent
d’infantilreivindica
quecalméscreativitat
i lecturaenpaper
alesaules

Educació ajornaunany lanovaABAU,
queno s’implantarà fins al 2028
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El Ministeri d’Educació i For-
mació Professional ajornarà un
any la nova Avaluació del Batxi-
llerat per a l’Accés a laUniversi-
tat (ABAU) –les proves conegu-
des com selectivitat– per “asso-
lirelconsensmésgranpossible”,
segons van informar fonts del
departament de Pilar Alegría.
Educació també estudia rebai-
xarelpesdelnouexamendema-
duresa acadèmica que havia
proposatd’incorporar,demane-
ra que en lloc de representar un

veunaprovapilotdelanovapro-
vad’accés a launiversitat.
La proposta que el Ministeri

d’Educacióvaenviara lescomu-
nitatsautònomesalsetembrein-
cloïa com a principal novetat
l’exercici de maduresa, que se-
gons els plans del Govern, tin-
dria el 2027 un pes d’un 75% de
tota la prova, i amb què s’elimi-
naran els exàmens de les tres
llengües, així com el d’història i
filosofia.
Lesdiscrepànciesentrelesco-

munitats governades pel PP i el
Govern central s’han mantin-
gut des d’aleshores i van culmi-
nar ahir amb la decisió dels po-
pulars d’abandonar la taula de
treball en què s’està dissenyant
la nova selectivitat. Madrid ha
estat una de les autonomiesmés
combatives contra la proposta.

El vicepresident i conseller
d’Educació i Universitats de la
Comunitat, Enrique Ossorio, va
assenyalar ahir que el “ministe-
ri pretén imposar una nova
ABAU, que no compartim i que
ha rebut multitud de crítiques”,
com les de la Real Academia Es-
pañola de la Lengua (RAE),
l’acadèmia del català (Institut
d’EstudisCatalans, IEC), laXar-
xa Espanyola de Filosofia i els
coordinadors de l’examen de
llengua castellana i literatura
que, amés, sol·liciten la retirada
de l’esborranyelaborat.
Segons Ossorio, el model

plantejat és “discriminatori”
perquè “augmenten les des-
igualtats en l’accés a la universi-
tat entre els estudiants simple-
mentpel fetderesidirenunaco-
munitatautònomaounaaltra”."
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