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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha 
rebut. No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La 
difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i 
privats que vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà 
responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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La Generalitat retornarà amb interessos totes les multes abonades 
durant el segon estat d’alarma per haver-se saltat les restriccions i 
també arxivarà totes les sancions que encara no s’han pagat.  En 
total, segons Salut, haurà de revisar la devolució de 10.550 multes. El 

dictamen del Tribunal Constitucional  declarant il·legal el primer 
estat d’alarma ja va passar factura a l’administració catalana: el 
departament d’Interior va haver de retornar quatre milions d’euros 
de 23.000 multes que els ciutadans sancionats ja havien pagat. 

TORNARAN LES 
MULTES DEL SEGON 
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Evolució de les proves de competències bàsiques

4t d’ESO

6è de primària

EDUCACIÓ
rendiment dels alumnes de 4t 
d’ESO en els centres educatius d’al-
ta complexitat. De fet, en aquests 
centres ha estat on s’ha vist més la 
patacada: la nota mitjana en mate-
màtiques ha caigut fins als 52,3 
punts i queda gairebé al llindar del 
suspens de mitjana i perd gairebé sis 
punts en un sol curs acadèmic.  

En aquestes escoles i instituts 
també han quedat per sota dels sei-
xanta punts –recordem que 70 seria 
la frontera de mínims que marca el 
departament d’Educació– tant l’an-
glès (58,3) com el coneixement de 
ciència i tecnologia (56,3). 

Mesures de compensació 
A la vista d’uns resultats dolents, el 
departament d’Educació va anun-
ciar ahir un pla per intentar rever-
tir “la pèrdua de coneixements”. 
Les mesures se centraran en tres 
assignatures: català, anglès i mate-
màtiques, i consistiran en posar a 
disposició dels docents diversos 
cursos formatius. El pla de xoc del 
català consistirà en acompanyar 
700 centres per analitzar la situació 
del català i oferir-los tallers i activi-
tats per motivar l’ús, com ara tallers 
de rap. De fet, així s’ampliarà la pro-
va pilot que ja s’havia anunciat en 
100 centres escolars el mes d’octu-
bre passat. 

Per impulsar la millora de les 
competències dels estudiants en 
l’assignatura de matemàtiques, el 
departament d’Educació té previst 
crear activitats educatives per als 
professors. Mitjançant acords amb 
les diferents universitats catalanes, 

es crearan unes 2.000 places per fer 
formacions sobre didàctica compe-
tencial de matemàtiques per a les 
diferents etapes de l’educació: pri-
mària, secundària i batxillerat.  

A més, també s’impulsarà la cre-
ació de “clubs de matemàtiques”, un 
espai que serveixi als docents com a 
lloc de trobada per aprendre de ma-
nera mútua i horitzontal, mentre 
que per revertir els mals resultats 
en la prova de llengua anglesa es do-
blaran les places destinades a la for-
mació del professorat, que passaran 
de les 500 que hi ha actualment a les 
1.000 anuals. 

Segons el Consell Superior 
d’Avaluació de la Generalitat, la 
gran causant d’aquesta situació ha 
estat la pandèmia. El president del 
Consell, Carles Vega, va assenyalar 
que hi ha una correlació entre els 
mals resultats i les escoles que més 
temps van trigar a obrir les portes 
després del confinament. És per ai-
xò que va assegurar que, com a lli-
çó que ha de quedar en cas d’haver 
de passar per una situació similar en 
el futur, l’objectiu primordial ha de 
ser tornar a obrir les escoles com 
més aviat millor.e

Alerta per la caiguda  
general del nivell de 

català, mates i anglès
Educació lliga els mals resultats a l’impacte de la 

pandèmia i promet mesures per revertir la situació

Un llibre obert en una classe de primàra, on el 16% dels alumnes acaben l’etapa 
obligatòria amb un nivell baix de coneixement del català. MARC ROVIRA 

El nivell d’aprenentatges assolits 
pels alumnes catalans no aixeca el 
cap després de la pandèmia de coro-
navirus. Els resultats de les proves 
de competències que el departa-
ment d’Educació fa anualment al fi-
nal de l’etapa de primària i de secun-
dària aporta dades preocupants, so-
bretot pel que fa a la caiguda gene-
ral que s’observa en matemàtiques, 
en català entre els alumnes de sisè 
de primària i l’evolució també nega-
tiva en anglès a secundària. 

De fet, les dades de les proves fe-
tes el curs passat als nens i nenes de 
sisè mostren una reculada en totes 
les competències excepte en medi 
natural si es comparen amb els re-
sultats del curs previ a l’esclat de la 
pandèmia.  

En aquest sentit, amoïna especi-
alment, a més, que en quatre de les 
cinc matèries avaluades –català, 
castellà, anglès i matemàtiques– hi 
hagi més d’un 15% d’alumnes amb 
un nivell baix, un llindar que es con-
sidera d’alerta. 

Tot i que en el cas de sisè de pri-
mària (i a diferència de secundària) 
totes les puntuacions mitjanes su-
peren els 70 punts sobre 100 i la Ge-
neralitat considera assolits els mí-
nims, es veu “preocupant” el retro-
cés en català, on la puntuació és de 
72,5 i un 16,6% dels alumnes acaben 
l’etapa amb un nivell baix. Respecte 
als resultats prepandèmia, el cata-
là retrocedeix quatre punts i encara 

reculen més (cinc punts) les mate-
màtiques, amb una nota mitjana de 
71,1 i un 16,5% dels alumnes que no 
arriben als aprenentatges mínims. 

El Consell Superior d’Avaluació 
de la Generalitat ja va publicar a 
l’agost els resultats de les proves de 
4t d’ESO, que mostraven que el ni-
vell de matemàtiques de l’alumnat 
era el pitjor dels últims deu anys, 
amb una nota mitjana de 61 punts 
(5,5 punts menys que el curs anteri-
or) i pràcticament un de cada qua-
tre alumnes que no aconseguia els 
mínims i certificava un nivell baix. 
Pel que fa a l’anglès i el català, tots 
dos reculaven més de dos punts i se 
situaven en una mitjana de 68,4 i 74 
punts, respectivament.  

De fet, en anglès, el nombre 
d’alumnes que acabaven l’ensenya-
ment obligatori a la franja de conei-
xement “baix” creixia fins al 19,6% 
del total, només superat pels mals 
resultats de les matemàtiques. Ja 
llavors entitats com la Fundació Bo-
fill alertaven d’una “pèrdua profun-
da d’aprenentatge” fruit de la pan-
dèmia que podia cronificar-se si no 
s’actuava. A més, el Govern s’ha 
mostrat molt preocupat pel baix 

BARCELONA
POL CASAPONSA SARABIA

Resultats  
 A sisè de primària el nivell  
de totes les assignatures 
empitjora, tret de medi natural

Pla de xoc  
Educació amplia a 700  
els centres que rebran suport 
per millorar el català 
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ACN

Més de 230 alumnes i una tren-
tena de docents de 15 escoles ru-
rals de la Ribera d’Ebre i el Prio-
rat han pogut experimentar amb 
les possibilitats d’aprenentatge 
que ofereix la tecnologia 5G. El 
projecte RuralCatLabs l’ha de-
senvolupat la URV i és una de les 
primeres aplicacions del conei-
xement i la recerca que promou 
l’Àrea 5G de les Terres de l’Ebre, 
amb seu la nau del Molló, del po-
lígon de Móra la Nova. Els infants 
han descobert els viatgers virtu-
als que permet la realitat virtual, 
des de fer un passeig ràpid pel 
patrimoni català al CatVers fins 
a trepitjar el planeta Mart i estu-
diar medi, matemàtiques o art, 
entre d’altres. També han creat el 
seu propi avatar, han après a pro-
tegir-se en el món virtual i han 
gestionat un galliner robotitzat.

La Vinyet, la Maria, la Marti-
na, la Nerea i la Júlia són cinc de 
la trentena d’alumnes de la ZER 
Ribera d’Ebre Nord (la Torre de 
l’Espanyol, Vinebre i Garcia) que 
va tancar ahir els tallers de reali-
tat virtual i l’Internet de les Coses 
que s’ha ofert des del mes d’oc-
tubre a la nau del Molló, a Móra 
la Nova, seu de l’Àrea 5G de les 
Terres de l’Ebre. «Ens ha agradat 
molt perquè és com un joc però 
a la vida real i tu estàs dintre. Et 
pots moure!», van destacar les 
nenes després d’entrar al Cat-
Vers. Elles van fer «una ruta» per 

l’art, els paisatges i el patrimoni 
català. Han viatjat per tot el país 
sense moure’s «de casa» i això els 
ha semblat «molt guai». 

Aquests tallers formen part 

de la prova pilot per la qual han 
passat una quinzena d’escoles. 
La iniciativa RuralCatLabs apro-
pa a les escoles rurals «les possi-
bilitats» de la realitat virtual i el 
5G per aprendre les matèries de 
sempre i, sobretot, perquè «els 
serveis de fora els puguin expe-
rimentar els alumnes de l’entorn 
rural». «Sempre estem a la cua i 
ara som els primers en provar el 

5G a les nostres escoles i ens hem 
sentit una mica privilegiats», va 
remarcar la directora de l’esco-
la de la Torre de l’Espanyol i de 
la ZER Ribera d’Ebre Nord, Rut 
Serra.

Les opcions experiencials 
sempre han quedat lluny dels 
territoris rurals i la comunitat 
educativa ha celebrat que ara 
s’apropi convertint el programa 

pilot en «una oportunitat brutal 
per a les programacions i eines 
pedagògiques dels entorns ru-
rals». La directora del centre de la 
Torre de l’Espanyol va reconèixer 
que el projecte d’entrada «els va 
fer front», però va agrair que amb 
el suport rebut s’hagi tirat enda-
vant perquè ha estat una experi-
ència enriquidora i engrescadora 
per als infants.

La iniciativa, liderada per la 
Diputació de Tarragona i de-
senvolupada per la Universitat 
Rovira i Virgili, forma part del 
Projecte d’Especialització i Com-
petitivitat Territorial (PECT) Po-
bles Vius i Actius. El responsable 
del RuralCatLabs, Carles Lozano, 
ha avançat que el projecte con-
tinuarà l’any que ve després de 
revisar les opinions i conclusi-
ons dels alumnes i mestres en 
aquesta primera fase. Mentre 
que l’alcalde de Móra la Nova ha 
reclamat que sigui «la llavor» per 
acabar amb la fuga de talent jove 
del territori, la presidenta comar-
cal de la Ribera d’Ebre, Gemma 
Carim, també ha reivindicat que 
el territori està preparat per fer i 
liderar «una revolució tecnolò-
gica» que també pot contribuir 
a reindustrialitzar la comarca, al 
costat dels Fons de Transició Nu-
clear que ha tornat a reclamar. 
«Podem tenir un model alterna-
tiu més enllà de les indústries ex-
tractives que agafen els recursos i 
se’n van», ha defensat.

Aquests tallers formen 
part de la prova pilot per 
la que han passat una 
quinzena d’escoles

TECNOLOGIA

Les escoles rurals ebrenques 
exploren les possibilitats del 5G
Més de 230 alumnes i 30 mestres de la Ribera d’Ebre i el Priorat experimenten amb el RuralCatLabs que lidera la URV

ACN

Dos docents preparen a una alumna per provar les ulleres de realitat virtual. 

Creixell organitza 
activitats solidàries a 
benefici de la Marató 
de TV3

Creixell batega amb el cor. 
Aquest és el nom de la marató 
solidària d’activitats organit-
zada per l’Ajuntament de Crei-
xell, a través de la Regidoria de 
Benestar Social, Gent Gran, 
Salut i Igualtat i amb la col-
laboració de diverses entitats 
i clubs del municipi, que tin-
dran lloc del 17 al 20 de desem-
bre en benefici de La Marató 
de TV3 dedicada a les malal-
ties cardiovasculars.El Camp 
Municipal de Futbol serà l’es-
cenari aquest diumenge, 18 de 
desembre, de la jornada cen-
tral d’activitats solidàries per 
a adults i infants (ioga, Zumba, 
vermut, botifarrada, pintaca-
res i jocs, entre d’altres) que 
tindran lloc des del matí fins a 
les 16 h. Les activitats benèfi-
ques de la marató de diumen-
ge s’iniciaran a les 11 h. amb un 
dels atractius de la jornada: la 
Master Class de Zumba solidà-
ria dirigida pel ZIN internacio-
nal Jordi Giralde, que compta 
amb la col·laboració del Club 
Esportiu Apolo. El donatiu per 
a participar-hi serà de 3 euros. 
A continuació, a les 12 hores, 
es farà una sessió de ioga, i 
l’import per sumar-s’hi serà de 
2 euros. Redacció

El Col·legi Aura 
promou el ‘Christmas 
Market Solidari’ 
aquest diumenge

En la proximitat del Nadal, el 
Col·legi Aura convida a parti-
cipar en el Christmas Market 
Solidari que es farà aquest 
diumenge dia 18 de desembre 
amb la col.laboració de #pels-
valents a benefici de l’Hospital 
Sant Joan de Déu. L’obertura 
del mercat es farà a les 10.30 
hores a la zona infantil de 
l’escola. Però, aquesta no serà 
l’única activitat del dia perquè 
d’11 a 13.30 h. hi haurà el lliu-
rament de la carta a Ses Majes-
tats els Patges Reals d’Orient 
i, a les 11.15 h., es presentarà  
el llibre Calendari d’Advent 
a càrrec de la seva escriptora 
Mar Dorrio a la sala d’actes. 
Més tard, a les 12 h., serà la 
cantata de nadales amb la co-
ral de primària i, una hora més 
tard, es lliuraran els premis 
del concurs familiar de nada-
les Fum, fum, fum patrocinat 
per l’AMPA. Cap al migdia, a 
les 13.30 hores, es farà el sor-
teig especial de nadal amb la 
col·laboració de la xarcuteria 
Padilla Moldero, Les cosetes 
de Mercedes i la Farmàcia Al-
moster. A més, com a novetat 
d’aquest any, es podran ad-
quirir canelons casolans de la 
Cuina d’Aura. Redacció

Redacció

Les regidories de Turisme i Co-
merç de l’Ajuntament d’Altafu-
lla, que encapçala l’edil Jaume 
Sànchez, han renovat la seva 
imatge gràfica amb la presenta-
ció del portal web www.visital-
tafulla.cat i el lema Altafulla, 
on s’inspira el talent, amb una 
clara referència al caràcter dife-
renciador patrimonial, cultural, 
innovador i de creadors, que 
prenen la vila com a referent en 
els seus projectes socioeconò-
mics. Aquest dilluns s’ha pre-
sentat l’apartat d’experiències, 
inclòs dins el mateix portal web 
amb l’objectiu d’oferir més valor 
afegit als visitants d’Altafulla, 

proporcionant-los informació 
sobre les activitats econòmiques 
del municipi, els productes i ser-
veis que ofereixen, així com les 
seves promocions vigents a les 
quals qualsevol persona usuària 
podrà accedir.  

Aquesta primera fase pretén 
informar als establiments i ac-
tivitats d’Altafulla sobre les pos-
sibilitats de projecció comercial i 
de posicionament SEO que ofe-
reix aquesta nova plataforma de 
promoció econòmica municipal 
i gratuïta per a tot tipus d’acti-
vitat econòmica. A més, d’una 
campanya de difusió entre totes 
les activitats turístiques, comer-
cials i de serveis, s’editarà mate-

rial de suport i es portaran a ter-
me assessoraments i formacions 
perquè les activitats econòmi-
ques explotin les possibilitats de 
la plataforma. Aquesta és una de 
les principals accions resultants 
del grup de treball format per les 

activitats econòmiques, ATE-
CA, la Cambra de Tarragona i 
l’Ajuntament d’Altafulla, activat 
durant la pandèmia per la covid 
amb la finalitat de cercar un nou 
model de desenvolupament 
turístic i econòmic per al mu-

nicipi. L’objectiu és aconseguir 
una major interactuació amb el 
teixit econòmic per generar ex-
periències de compra i de visita 
a Altafulla. La nova imatge gràfi-
ca ha anat a càrrec de l’empresa 
altafullenca Opisso Studio.

AJ. ALTAFULLA

Les regidories de Turisme i Comerç han presentat el portal web ‘www.visitaaltafulla.cat’.

Altafulla impulsa una 
plataforma digital per a 
la promoció turística

ECONOMIA

Es vol generar experiències de compra i visita
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Aprendizaje. La conocida ‘hora del recreo’ está en plena 
transformación hacia un espacio más pedagógico

M. PLANA/N. MUÑOZ/M. PALLÁS 
REUS 

Los patios escolares han iniciado 
una transformación. Un cambio 
que tiene que convertirlos en una 
extensión del aula y dejar atrás 
la mera función de recreo. Entre 
los más pequeños, ganan rele-
vancia elementos motrices, de 
manipulación o más neutros, que 
fomentan la imaginación. Entre 
el alumnado de primaria, el de-
bate está abierto sobre qué papel 
tienen que jugar los deportes y 
cómo introducir otros intereses. 

«Hay que repensar los espa-
cios», dice Mar Camacho, profe-
sora de la facultad de Ciències de 
l’Educació i Psicologia de la Uni-

versitat Rovira i Virgili (URV). 
Fue también directora general de 
Innovació, Recerca i Cultura Di-
gital de la Generalitat (hasta 
2021) y recuerda el proyecto he-
cho sobre la transformación de 
los espacios escolares. «Todos son 
útiles para la educación, también 
los pasillos o las bibliotecas», sub-
raya. Luís Marqués, coordinador 
del área de Educació Física de la 
URV, también cree que el tiempo 
vinculado a la escuela tendría 
que seguir una misma línea pe-
dagógica, «que estuviera todo 
más integrado», lo que acaba 
convirtiéndose, como señala, en 
«un proyecto de escuela». Así 
pues, «hay que involucrar a toda 
la comunidad educativa, también 

LA REVOLUCIÓN  
DE LOS PATIOS

a las familias», añade Mercè Gis-
bert, Catedrática de Tecnología 
Educativa de la URV.  

Parece que la pandemia ha su-
puesto el empujón definitivo ha-
cia el cambio de paradigma. 
«Obligó a buscar utilidad a estos 
espacios», antes prácticamente 
olvidados, recuerda Mar Cama-
cho. No obstante, algunos centros 
ya habían empezado de antes el 
cambio de concepto.  

Es el caso de las seis Escoles 
Bressol Municipals (EBM) de 
Reus con el proyecto ‘Jardins 
Educatius’, impulsado por el 
Ayuntamiento. El objetivo era 
que «la zona exterior fuera una 
continuidad de lo que pasa en el 
aula», explica el concejal de Edu-

Romper 
la barrera 
La comunidad 
educativa tra-
baja para que 
el aula y el pa-
tio sean una 
continuidad y 
dejar atrás la 
barrera del 
‘dentro y fuera’.
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La nueva EBAU 
Las comunidades autó-
nomas y Educación se 
reúnen hoy para corro-
borar la decisión de 
aplazar un año la plena 
implantación de la nue-
va selectividad y avan-
zar en la fórmula defini-
tiva de cara a 2024. 
Además, se intentará 
progresar en la defini-
ción del examen al que 
se someterán los alum-
nos que ahora cursan 
1º de educación secun-
daria, descartando la 
propuesta ministerial: la 
prueba de madurez.

Examen
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El poder de la 
educación 
13 de diciembre, 19 h, Auditori 
Pau Casals, El Vendrell 
Ciclo de conversaciones 
con Gemma Ventura.  
 
Música en familia 
17 de diciembre, 10.30 h, Llar 
d’infants l’Arrabassada, TGN 
Finaliza el ciclo  ‘Dissabtes 
en familia’.

Propuestas

Villancicos 
Los niños y niñas del 
Colegio Santa Teresa 
de Jesús felicitarán a 
toda la población de 
Tarragona mediante 
pequeños conciertos 
de villancicos, que se 
realizarán en las es-
caleras del emblemá-
tico edificio de la 
Rambla Nova duran-
te cinco días: maña-
na, el jueves, el vier-
nes, el lunes y el mar-
tes, en dos sesiones, 
a las 10.30 y las 11.00 
horas.

Teresianes

Per contactar-nos: 
educacio@diaridetarragona.com
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cació, Daniel Recasens. Y a par-
tir de lo que eran zonas de recreo 
se ha pasado a «espacios más co-
munitarios», añade. 

 La Ginesta y El Lligabosc fue-
ron los primeros centros en trans-
formarse, «y en pequeñas etapas, 
se han ido haciendo el resto», re-
lata la coordinadora de las EBM 
de Reus, Judit Bruno. La última 
ha sido El Marfull, que ha estre-
nado este curso el nuevo espacio 
exterior. Especialmente impor-
tante ha sido la actuación en este 
centro «porque ha permitido am-

pliar nuestro jardín», dice la di-
rectora de la escuela infantil, 
Marta Melikidis. La naturaleza ha 
ganado protagonismo, con plan-
tas aromáticas o más árboles, lo 
que se traduce en más hojas en 
el suelo que los niños usan para 
recolectar y desmenuzar. «Necesi-
tan conocer su entorno y todos 
estos elementos les permite ha-
cerlo», argumenta Melikidis. 

Otro ejemplo en Reus es el de 
la Escola Marià Fortuny. Como 
explica la directora del centro, 
Núria Sabaté, trabajan en la crea-

ción de varias zonas por edades 
e intereses. Ya tienen una zona 
de mesas y sillas y un área de pe-
tanca. La vegetación, los árboles 
y tener más sombra son otros pi-
lares. El proyecto cuenta con la 
colaboración de toda la escuela, 
e incluso del Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Catalunya de Tarra-
gona, con el Programa Magnet.  

En cuanto al fútbol, Sabaté re-
conoce que es el deporte que 
«más conflictos genera». Con la 
intención que no acapare todo el 
protagonismo, el centro ha limita-

do su práctica «y un día toca bás-
quet, otro día fútbol...», dice, pe-
ro sin prohibir «porque no es la 
solución», exclama. Así también 
lo cree Luís Marqués, coordina-
dor del área de Educación Física 
de la URV: «La actividad física es 
un concepto más amplio que ser 
un deporte. Tiene que enfocarse 
hacia el movimiento, el juego». 

Tarragona 
En la ciudad de Tarragona, inclu-
so antes de la pandemia, algunas 
escuelas ya habían iniciado su 

propio camino para transformar 
los patios. Un ejemplo es el de la 
Escola Cèsar August donde la 
transformación se convirtió en un 
proyecto de centro en el que se 
consultó a todos los alumnos. Las 
familias, con la ayuda de los do-
centes, durante varios fines de se-
mana se encargaron de mejorar 
la jardinería y de crear nuevos 
juegos. Otro ejemplo es el de La 
Salle. Allí las familias también 
fueron las encargadas de iniciar 
el movimiento y los alumnos de 
la ESO, de cambiar y enriquecer 
el patio de los más pequeños.  

Pero tal vez la iniciativa de más 
alcance ha sido la apuesta del 
Institut Municipal d’Educació, 
IMET, por ‘renaturalizar’ los pa-
tios. La idea es cambiar el mode-
lo dominado por las canchas de-
portivas de cemento por otro con 
vegetación y espacios más diver-
sos. Para ello han ofrecido a las 
nueve llars d’infants municipales 
y a nueve escuelas públicas una 
ayuda para realizar sus proyec-
tos con la ayuda de una empre-
sa especializada. Estas ayudas, 
que se pusieron en marcha el año 
pasado, incluyen solo el diseño y 
cada comunidad se encarga de 
ver cómo ponerlas en práctica. 

Terres de l’Ebre 
En las Terres de l’Ebre, en los úl-
timos años son muchos los cen-

tros educativos que han aposta-
do por introducir elementos na-
turales y zonas de juegos 
pedagógicos en sus patios. Así, 
huertos, gallineros, zonas de 
compostaje, tipis o juegos de ma-
dera son ahora componentes ha-
bituales en los espacios de ocio 
de las escuelas. Recientemente, 
por ejemplo, en Amposta se am-
plió el patio de la escuela Consol 
Ferré. Una reivindicación del cen-
tro educativo desde que en el 
2014 proyectaron un nuevo pa-
tio a través de un proceso parti-
cipativo creado por el propio 
alumnado del centro. Así, en el 
patio de la escuela se ha creado 
un espacio con montañas de tie-
rra e instalaciones de madera pa-
ra jugar, una zona con bancos y 
mesas, tipis, un huerto y zona 
verde, tal y como habían diseña-
do desde el centro. 

También en Móra la Nova la 
comunidad educativa del Institu-
to Escuela 3 d’Abril inauguró es-
te mes de noviembre su renova-
do patio. Ahora éste cuenta con 
espacios más grandes y diferen-
ciados, zona de picnic, un terra-
rio, rocódromo, espacios natura-
lizados y diversos elementos pa-
ra juegos. Así mismo, en Jesús, 
el año pasado la naturalización 
de los patios del Instituto Escue-
la Daniel Mangrané fue la pro-
puesta ganadora de los presu-
puestos participativos de la EMD 
de Jesús.

En la Escola Bressol El 
Marfull de Reus han ganado 
en propuestas. FOTO: A. MARINÉ

En la Escola Marià Fortuny 
de Reus han creado nuevos 
espacios. FOTO: ALBA MARINÉ

Los centros apuestan por la 
presencia de vegetación y 
elementos naturales. FOTO: AM

Las zonas verdes, los 
juegos educativos y otras 
propuestas proliferan   
en las escuelas
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Forta alçad’alumnesambnecessitats
! Lesescolesbressolde
l’AjuntamentdeBarcelona
handoblat ladetecció
d’alumnatambnecessitats
especials respecteal curs
2015-2016.Elsnensde0a3
anysambalgun tipusde
discapacitat física, intel·lec-
tualo trastornhanaugmen-
tatun84%,mentrequeels
queviuenencontextosde
pobresaquepotperjudicar
la sevaeducació s’hanele-
vat aun243%.L’Ajunta-
mentescolaritzaun90%
delsmenorsambnecessi-
tats especials aBarcelona

(ambreservadeplacesen
cadagrup).L’augmentde la
deteccióprecoçhaestat
possibleampliant ladotació
deplaces, capacitantel
professorat i introduint
noves figuresa les escoles
comaraeducadors socials i
psicòlegs.Peratendre la
inclusivitat, elConsistori
hadestinat 18milionsenun
paquetdemesuresentre les
qualsdestaquenel suport
educatiu (de3a4,5hores
diàries), leshoresperacada
nen (2,5de setmanals), així
cominfermeres itinerants.
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El Patronat de la Fundació Prin-
cesa de Girona (FPdGi) va apro-
var ahir un pla d’actuació que
preveuobtenirmés finançament
permitjà d’aportacions específi-
ques o de la captació de recursos
econòmics per a projectes con-
crets. L’acord es vaprendre en la
reunió ordinària que es va fer al
PalauReial,deMadrid,presidida
pelRei.ElsobjectiusdelaFunda-

ció se centren a portar l’entitat a
sermésrellevantperalajoventut
i generarmés impacte social.
En la reunió es van anunciar la

firma d’acords amb entitats, or-
ganitzacions o empreses que li
permetin millorar el contingut i
créixer en audiència, així com la
creació d’una xarxa d’ambaixa-
dors. Després de 10 anys cele-
brant les jornades principals a
Girona, des del 2019 la Fundació
convoca la cerimònia central a
Barcelona."
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Lapandèmia ha afectat lesmatè-
ries que necessiten més presen-
cialitat,coml’anglès,elcatalà i les
matemàtiques, va justificar ahir
la secretàriageneraldeTransfor-
mació Educativa, Núria Mora,
quevapresentar lesmesurespre-
vistes de reforç per revertir els
mals resultats de les competèn-
cies bàsiques dels alumnes de fi-
nal d’etapa de primària, sabudes
ahir, i de secundària, avançades
peraquestdiarial’estiu.Janono-
més va afectar els alumnes, sinó
també les organitzacions dels
centres. A causa del desdobla-
ment d’aules per fer grups bom-
bolla, algunes especialitats, com
ara l’anglès, van ser assumides
perdocentsnoespecialistes, cosa
quevaafectar laqualitaten l’edu-
cació.

Així, les avaluacions que fa el
Consell Superior d’Avaluació i
que serveixen per mesurar les
competènciesdetotl’alumnatca-
talà, han demostrat que els nens
que l’any passat van cursar 6è de
primària van baixar apreciable-
ment en matemàtiques (5 punts
menys respecte al 2021), enmedi
natural (4,7) i en català (4,2); es
van mantenir en castellà (un 0,4
més) i van millorar significativa-
ment en anglès (3,7), tot i que en
aquesta llengua hi ha una forta
polaritzacióentreelgrupd’alum-
nes que tira molt (gairebé un
40%) i el quenoarribaaconeixe-
ments mínims (un 15%). A 4t de
l’ESOvanbaixarentoteslescom-
petències, peròprincipalment en
anglès (2,1) i amb una incidència
superiorenmatemàtiques (5,5).
En matemàtiques són les pit-

jors puntuacions mitjanes en les
dues etapes des que el Consell va
iniciar aquestes proves el 2012
per a l’ESO i el 2013 per a primà-
ria.Hi hamés alumnes a la franja
de nivell baix imenys amb resul-
tats de nivell alt. Per al president
del Consell, CarlesVega, “és pre-

Preocupant caigudadel rendiment en
matemàtiques i català a6èdeprimària
Educació proporcionarà formació en didàctica als docents de manera voluntària

peranalitzarlesdadesdelcentrei
perpoderprendremesuresespe-
cífiques sobre l’alumnat, especi-
alment als centres de més com-
plexitat i amb els alumnes més
vulnerables per evitar que s’am-
pliï la bretxa educativa. Aquests
centres ja compten amb el Pla de
millora de les oportunitats edu-
catives (PMOE).
En català s’activarà el pla

d’aquesta llengua a les escoles,
amb més formació per al profes-
sorat, més places perquè adqui-
reixin el C2 de català i l’impuls
dels centres d’acceleració del fo-
mentde l’úsdel català.
Alaprovad’aquestany,s’intro-

duirà l’avaluació de l’oralitat del
catalàpera tot l’alumnat i,dema-
nera mostral, només en alguns
centres, en anglès i en castellà,

que s’introduirà en futurs cursos
pera tothom.
D’altra banda, Educació valora

anul·lar la impartició general del
nivellC1decatalàalsalumnespel
fetd’obtenir l’ESO.
La secretària general va mini-

mitzar el fet que els resultats de
les competències bàsiques es co-
neguessin al desembre (a dife-
rència d’altres anys, que va ser al
juliol, al setembre o a l’octubre),
fet que impedeix introduir, ja
aquest curs, queencarapateix les
conseqüències de la pandèmia,
algunes mesures correctores.
“No demanem que les proves de
competències bàsiques del 2023
millorin respecte a les dades ac-
tuals”, va apuntarMora. No obs-
tant això, va dir que Educació ja
havia pres algunes decisions per
reforçar lesmatèriesquehan tin-
gutpitjorrendimentiqueelscen-
tres ja estan acostumats a mi-
llorar.
El president del Consell va ex-

plicar que la presentació s’ha fet
aldesembreperquè laprovaesva
reprogramar a petició dels cen-
treseducatiusiatesalacomplexi-
tat de la tabulació. “Aquest any,
per les dates programades, pot
serquetampocestiguina l’estiu”,
vaadmetre."

Enanglès lasituació
estàmoltpolaritzada:
4decada10alumnes
tirenmolt igairebé2no
arribenalnivellmínim

ocupant la baixada de nivell ge-
neralitzat i amb més incidència
en alumnes de centres d’alta
complexitat”.
El Departament de Educació

haanunciat una sèriedemesures
compensatòries com a formació
delprofessorat endidàctica ime-
todologia. Es tracta de recursos a
disposiciódelscentresquenosón
obligatoris. “No podem tensar
més el professorat amb els nous
currículums i altres canvis”, va
assenyalar Mora. En matemàti-
ques es crearà una borsa de pro-
fessorat formador i clubs de ma-
temàtiques. Es comptarà amb el
suportdelMuseudelesMatemà-
tiques i dels instituts d’innovació
de lesuniversitats.
Aixímateix, el servei d’inspec-

ció acompanyarà les direccions

LaFundacióPrincesa
deGironavol generar
un impacte socialmésgran

El Rei ahir amb el president de la FPdGi, Francisco Belil, i el director general, Salvador Tasqué
+"22#!1#0/! . -,-

74,1

75,2

68,4

61,2

63,7

72,5

74,0

76,9

71,1

72,8

Matemàtiques és l’assignatura amb nota mitjana més
baixa tant en l’educació primària com en la secundària

Baix Mitjà baix Mitjà alt Alt

Grups d’alumnes per rendiment. Dades curs 2021-2022

Percentatge d’alumnes situats en cada nivell:

LA VANGUARDIAFONT: Generalitat de Catalunya

Puntuació
mitjana sobre
un total de
100 punts

4t D’ESO

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua anglesa

Matemàtiques

Científico-tecnològica

12,7% 23,1% 44,1% 20,1%

13,5% 20,5% 39,5% 26,5%

19,6% 21,6% 38,6% 20,1%

23,5% 30,2% 28,8% 17,5%

15,3% 24,0% 40,5% 20,2%

6è DE PRIMÀRIA

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua anglesa

Matemàtiques

Medi natural

16,6% 22,5% 36,3% 24,6%

15,0% 22,4% 36,2% 26,4%

15,2% 20,9% 26,5% 37,3%

16,5% 22,1% 40,2% 21,2%

13,2% 25,6% 33,5% 27,7%
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No ha sigut cap sorpresa. Les dades 
desgranades confirmen tots els te-
mors: els resultats de les últimes 
proves de competències bà-siques 
realitzades aquesta primavera són 
dolentes i van per bar ris (són 
pitjors a les escoles amb més nom-
bre d’alumnes vulnerables). La 
pitjor part se l’emporten les ma-
temàtiques. Toquen terra amb la 
puntuació mitjana més baixa de 
totes les competències bàsiques de 
4t d’ESO, amb un descens sostin-
gut en els últims anys i la nota més 
baixa des que es realitzen aquestes 

proves al final de l’etapa se-
cundària obligatòria. Una baixada 
de 5,5 punts a 4t d’ESO (i de gaire-
bé cinc en les proves de 6è de 
primària, i és també la matèria 
amb pitjors resultats en nivell edu-
catiu). També empitjoren els re-
sultats en llengua catalana: a 
primària la caiguda és de quatre 
punts respecte a l’edició anterior, i 
a l’ESO és de 2,4 punts. 

Així ho van explicar ahir repre-
sentants del Departament d’Edu-
cació, que van atribuir a l’impacte 
de la pandèmia aquests resultats 
(dolents). «La situació a Catalu nya 
s’assembla a la d’altres països eu-
ropeus i del món que també han 
detectat pèrdues d’aprenentatge a 

causa de la pandèmia», va justifi-
car la conselleria, que va aprofitar 
per presentar una bateria d’actua-
cions (imprescindibles) de compen-
sació per millorar el nivell de com-
petències dels alumnes. Les ma-
temàtiques centraran bona part 
d’aquestes mesures correctores. 
Així, Educació introduirà diferents 
models d’ensenyament de la ma-
tèria per facilitar-ne la compren-
sió als alumnes. Així mateix, im-
pulsarà acords amb les universi-
tats catalanes per realitzar activi-

tats de formació permanent del 
professorat. De la mateixa mane-
ra, es fomentaran els Clubs de Ma-
temàtiques per a docents a partir 
del curs 2023-2024. 

Examen oral de català 

També han patit les competències 
en llengua catalana. I, per primera 
vegada, s’introduiran exàmens 
orals en les competències bàsiques 
de 6è de primària i de 4t d’ESO. 
Seran proves censals, és a dir, que 
les realitzaran tots els centres 

educatius de Catalunya, i s’ava-
luaran, entre altres aspectes, la 
capacitat d’expressió i la fluïdesa 
de l’alumnat. En aquest àmbit, 
també es reforçarà la formació del 
professorat i els proporcionaran 
metodologies de foment de l’ús 
del català.  

Un altre dels aspectes que con-
firmen els resultats és la desigual-
tat. Les notes en anglès a 4t d’ESO 
–amb un lleu descens respecte a 
les notes de l’any passat, com en la 
resta de matèries– mostren una 
evident polarització: molts alum-
nes en el nivell alt i molts en el ni-
vell baix (l’enèsima mostra de 
l’impacte de la segregació escolar 
en el nostre sistema educatiu). 
Una de les conclusions és que les 
variables amb més incidència en 
els resultats són la repetició de 
curs i la complexitat del centre.  

Per millorar els resultats en an-
glès, Educació impulsarà les acti-
vitats d’immersió en llengua an-
glesa als centres de més complexi-
tat, la mobilitat internacional i els 
intercanvis i la formació per al pro-
fessorat. Després de constatar per 
enèsima vegada l’impacte de la 
desigualtat, una altra de les mesu-
res presentades pel Departament 
és l’ampliació dels cen tres partici-
pants en el Pla de Mi  llo ra d’Opor-
tunitats Educatives (PMOE), que 
passaran de 500 el curs passat a 
749 aquest 2022-2023. n

L’alumnat acaba 
l’ESO amb pitjor nivell  
en totes les matèries

Les matemàtiques registren la qualificació més 
baixa des que es realitzen les proves de competències 
bàsiques en el quart curs de secundària.

EDUCACIÓ

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

Alumnes de l’Institut Jaume Cabré de Terrassa accedeixen a classe. 

Anna Mas

GA-2010/0184 Comercial
ES-1379/2003

PROJECTES GRATUÏTS · LLIURAMENT IMMEDIAT · MUNTATGE I TRANSPORT GRATUÏTS* · SERVEI EXPRÉS 24 H.

Mobles d’oficina Li realitzarem un projecte
de la seva oficina gratuït
i sense compromís.

PROJECTE GRATIS

Ara vostè pot llogar els seus mobles i 
gaudir-los còmodament mitjançant un 

contracte d’arrendament.

OFIPRIX RENTING
NO COMPRI ELS SEUS MOBLES, LLOGUI’LS

ofiprix.com

De la nostra 
fàbrica a la seva 
oficina, sense 
intermediaris
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8 LLEIDA
SEGRE 

Dimarts, 13 de desembre del 2022

❘ LLEIDA ❘ Els alumnes de quart 
d’ESO han empitjorat en mate-
màtiques, català, castellà i an-
glès, mentre que els de sisè de 
Primària només han millorat 
lleugerament en llengua cas-
tellana (0,4 punts més) i una 
mica més en anglès (3,7). Així 
ho constaten els resultats de les 
competències bàsiques, segons 
va indicar ahir Educació, que va 
atribuir a la pandèmia la “pèr-
dua d’aprenentatge”. A Primà-
ria, en llengua catalana les pro-
ves reflecteixen un descens de 
4,2 punts respecte a l’edició an-
terior i de 4,9 en matemàtiques. 
I a l’ESO, la caiguda més gran és 
en matemàtiques, de 5,5 punts, 
mentre que baixa 2,4 punts en 
català, 2,8 en castellà i 2,1 en 
anglès.

La conselleria va remarcar 
que la pandèmia “ha incidit de 
forma notable en el descens dels 
aprenentatges”, sobretot en ma-
tèries com ara l’anglès, català o 
matemàtiques, en les quals el 
reforç de l’escola té especial in-
cidència. Per intentar revertir la 
situació, aposta per més forma-
ció al professorat i més activi-
tats als centres i la secretària de 
Transformació Educativa, Núria 
Mora, confia a veure resultats 
positius en dos anys.

Mesures de reversió

El director general d’Innova-
ció Educativa, Digitalització i 
Currículum, Joan Cuevas, va 
detallar que per millorar resul-

Els alumnes d’ESO empitjoren a 
català, ‘mates’, castellà i anglès
Els de sisè de Primària només milloren lleugerament en dos de les proves

ENSENYAMENT COMPETÈNCIES BÀSIQUES

tats en matemàtiques preveuen 
augmentar l’oferta de capacita-
ció als docents, nova formació 
per a les matemàtiques a Bat-
xillerat (s’iniciarà al febrer i 
tindrà més de 300 places) o el 
desenvolupament d’activitats 
formatives i millorar el vector 
de matemàtiques en el progra-
ma STEAMCat.

A català, va anunciar que in-
troduiran proves orals en les 
competències i que preveuen 
reformar la competència lin-
güística del professorat (aug-
mentant a 4.150 les places per 
obtenir el nivell C2 de català), 

acompanyar 700 centres cada 
any per promoure l’ús del ca-
talà, així com acompanyar els 
docents en les seues metodolo-
gies i activitats.

Pel que fa a l’anglès, propo-
sar impulsar diferents activitats 
d’immersió en aquesta llengua 
dirigides a centres de comple-
xitat (es passarà d’un pressu-
post de 100.000 euros el 2022 a 
40.000 el 2023), incrementar la 
formació en anglès del professo-
rat, obrir per al curs 2023-2024 
proves lliures per acreditar el 
nivell C2, millorar el programa 
de certificació de coneixement 

de llengua estrangera i fomentar 
programes d’intercanvi.

Centres complexos

Per un altre costat, el de-
partament d’Educació també 
prendrà mesures en centres de 
complexitat, millorant les opor-
tunitats per poder afavorir la 
“millora en les competències 
bàsiques dels seus alumnes”. Per 
exemple, comtempla ampliar 
els centres participants en el pla 
de millora de les oportunitats 
educatives, reforçar iniciatives 
d’aprenentatge i estendre el 
temps de reforç.

LES PUNTUACIONS

Sisè de Primària
z La puntuació mitjana en ma-
temàtiques a sisè de Primària 
és de 71,1 punts, davant dels 76 
del passat. En català també han 
baixat, de 76,7 a 72,5 punts. En 
canvi, en castellà ha millorat de 
73,6 a 74 punts i en anglès, de 
73,2 a 76,9.

Quart d’ESO
z  Els alumnes de quart d’ESO 
han baixat en totes les compe-
tències i el descens més pro-
nunciat s’ha produït en mate-
màtiques, de 66,7 punts el curs 
anterior a 61,2 l’actual. En català 
ha caigut de 76,5 a 74,1 punts; en 
llengua castellana de 78 a 75,2 i 
en anglès, de 70,5 a 68,4. Educació va presentar ahir els resultats de les proves.

ELI DON/ACN

La UdL col·labora amb el Goethe-Institut

❘ LLEIDA ❘ La Universitat de Lleida (UdL) i el Goethe-Institut Bar-
celona van renovar ahir la col·laboració per al foment de l’apre-
nentatge de la llengua i la promoció de la cultura alemanyes, 
així com la certificació dels coneixements d’alemany adquirits 
per l’alumnat de l’Escola d’Idiomes de la UdL. També permetrà 
que els exàmens oficials del Goethe-Institut es puguin fer a la 
UdL amb condicions especials per als membres de la comunitat 
universitària.

El PP promet canviar els usos de les Josefines

❘ LLEIDA ❘ El portaveu municipal del PP, Xavi Palau, va dir ahir 
que demanarà que el convent de les Josefines, que es reformarà 
amb fons europeus per acollir un centre de persones sense llar, 
sigui un centre de salut assistencial per al barri de l’Escorxador. 
Una proposta que, assegura, “és una demanda dels veïns del 
barri” i va prometre que farà aquest canvi si guanya les elec-
cions municipals del maig. Palau també va dir que els veïns 
“estan cansats de pagar impostos de primera i tenir carrers de 
segona” i reclamen millores en la neteja i il·luminació.

Adjudicat el servei de dinamització de tres barris

❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha adjudicat a la Fundació Pere Tarrés, per 
104.618,76 euros, el servei per a la dinamització comunitària 
dels barris, que incialmente tindrà un caràcter de projecte 
pilot a Balàfia, Centre Històric i la Mariola. També ha licitat 
llicències d’ús privatiu de dotze horts familiars de Rufea, que 
estan destinats a l’autoconsum. La durada del contracte és de 
quatre anys i el cost de 153,80 euros anuals.

Els col·legis 
majors no 
separaran sexes

UNIVERSITATS

❘ MADRID ❘ La nova Llei Orgà-
nica d’Universitats (LOSU), 
que es troba en tramitació 
parlamentària al Congrés 
dels Diputats, impedirà als 
col·legis majors adscrits a 
la universitat pública se-
gregar per sexe. Així ho va 
confirmar el líder de Més 
País-Equo, Íñigo Errejón, 
després que s’admetés una 
esmena amb aquesta petició, 
que es va registrar després 
que es fes viral un vídeo a 
les xarxes socials en el qual 
alumnes del col·legi major 
masculí Elías Ahúja aco-
vardien les seues veïnes del 
CMU femení Santa Mónica 
femení proferint-los crits i 
insults masclistes.

El Claver 
rehabilita 
l’església del 1961

PATRIMONI

❘ LLEIDA ❘ El col·legi Claver-Je-
suïtes Lleida ha acabat les 
obres de rehabilitació de la 
seua església després de qua-
tre mesos de treballs. L’edifi-
ci va ser contruït el 1961 i el 
centre assegura que és “dels 
pocs edificis del moviment 
modern catalogats a Lleida”, 
ja que es troba en el registre 
de la fundació DoCoMoMo, 
la tasca de la qual és inven-
tariar i divulgar el patrimoni 
arquitectònic del moviment 
modern. Per celebrar la reha-
bilitació del temple, dirigida 
per l’arquitecte Josep Maria 
Puigdemasa, el centre cele-
brarà un acte lúdic divendres 
a les 19.00 hores.

Inici d’obres  
per desdoblar 
Rovira Roure

URBANISME

❘ LLEIDA ❘ Els treballs per am-
pliar el nombre de carrils 
de circulació en un tram de 
l’avinguda Rovira Roure ja 
han començat amb els tre-
balls previs. Així ho van 
assegurar responsables de 
l’empresa Esclat-Bon Preu, 
que sufraga aquesta actuació 
valorada en 600.000 euros 
i que permetrà que aquesta 
avinguda tingui dos carrils 
per sentit entre l’avinguda de 
Pinyana i la rotonda de l’es-
glésia de Montserrat. Per la 
seua part, el tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, Toni Postius, 
també va dir que els tre-
balls començarien a partir 
d’aquesta setmana.

FORMACIÓ JOVENTUT
AJUNTAMENT DE LLEIDA

La sessió inaugural de les xarrades va ser ahir a la sala Jaume Magre.

Jornades d’orientació laboral i 
acadèmica per a 870 estudiants
❘ LLEIDA ❘ Un total de 870 estu-
diants de 14 centres educatius 
de la ciutat participaran en els 
tallers i xarrades d’orientació 
laboral i acadèmica Professions 
i passions, que van començar 
ahir i que organitza la regidoria 
de Joventut. Aquestes jornades 

es faran fins dijous a les sales 
Jaume Magre i Paulo Freire, el 
centre cívic l’Ereta, l’Escola Mu-
nicipal d’Art Leandre Cristòfol 
i les dependències de l’àrea de 
Joventut. A la primera sessió de 
les xarrades va assistir l’alcalde, 
Miquel Pueyo.
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PanoramaCatalunya

n De Kosovo a Eslovènia i d’aquí a 
Escòcia per retornar als Balcans, a 
Montenegro. ERC segueix el seu 
periple ideològic per Europa a la 
recerca del model ideal per acon-
seguir la independència. Un viat-
ge que té com a principi erosionar 
totes les puntes unilateralistes i 
paralegals que puguin impedir un 
eventual suport de la comunitat 
internacional. La proposta que 
ERC inclou en la seva ponència 
ideològica a aprovar al congrés de 
finals de gener, aborda l’anome-
nada via Montenegro, unes con-
dicions per a la validació del refe-
rèndum que va conduir a la inde-
pendència d’aquest territori de 
l’estat confederat amb Sèrbia que 
va imposar la mateixa Unió Euro-
pea i que passa per aconseguir un 
55% de «sí» sempre que la partici-
pació superi el 50% del cens. Es 
tracta d’una nova adhesió al prin-
cipi de realitat d’una força, la re-
publicana, que no fa tant es man-
tenia ferma en què el 50,1% pro-
independentista en un eventual 
referèndum seria suficient per ti-
rar endavant la secessió. El mateix 
Oriol Junqueras recordava que en 
tots els referèndums que ha cele-
brat l’Estat espanyol, per exemple 
el de l’OTAN o els de la validació 
constitucional, mai no s’ha elevat 
el llistó per sobre d’aquest 50,1%. 
Tot i això, el principi de realitat, ba-
sat en una gran igualtat en les en-

questes entre partidaris de la in-
dependència i detractors (amb 
avantatge, segons el CEO, ara ma-
teix, per a aquests últims) parteix 
d’un supòsit elemental. Un 50,1% 
pot ser conjuntural i fàcilment re-
versible i un procés d’indepen-
dència ja no ho és, de manera uni-
lateral, ja que es podria renegoci-
ar, de nou, sempre sota aquesta hi-
pòtesi, amb l’estat mare, és a dir, 
en aquest cas , l’espanyol. Però un 
mínim de 10 punts d’avantatge (el 
55% i el 45%) ja és una altra cosa. 

A la pregunta de quina seria 
una majoria consolidada?, ERC 
recorre a la via montenegrina. O 
més en concret, la via de la UE cap 
a Montenegro. L’any 2006, el terri-
tori balcànic (que compta amb un 

terç de l’extensió de Catalunya i la 
població equivalent a la suma de 
la censada a l’Eixample i l’Hospi-
talet) formava part d’un estat con-
federat amb Sèrbia. I les instituci-
ons europees van advertir que no 
reconeixerien la independència 
montenegrina si no s’aconseguia 
aquest 55%. Això va crear, de fet, 
un temor entre la població del fu-
tur estat sobirà, que no era un al-
tre que caure a la zona grisa, és a 
dir, superar el 50% de «sís», que 
obligava a declarar la indepen-
dència, però no arribar al 55%, 
que els obria la porta al reconei-
xement internacional. ERC opta 
per esquivar aquesta zona grisa 
que comportaria gran inestabili-
tat.

ERC proposa que calgui 
un suport del 55% en una 
consulta d’independència

XABI BARRENA. BARCELONA

Oriol Junqueras, en una fotografia d’arxiu. EUROPA PRESS

u Esquerra aposta per seguir les condicions que va establir la Unió 
Europea per al plebiscit que es va celebrar a Montenegro l’any 2006

n No ha estat cap sorpresa. Les 
dades desgranades confirmen 
tots els temors: els resultats de les 
últimes proves de competències 
bàsiques realitzades aquesta pri-
mavera als alumnes catalans són 
dolents i van per barris (són pit-
jors a les escoles amb més alum-
nes vulnerables). La pitjor part se 
l’emporten les matemàtiques, 
sota mínims amb la puntuació 
mitjana més baixa de totes les 
competències bàsiques de 4t 
d’ESO, amb un descens sostingut 
els darrers anys i la nota més bai-
xa des que es fan aquestes proves 
al final de l’etapa secundària obli-
gatòria. Una baixada de 5,5 punts 
a 4t d’ESO (i de gairebé cinc a les 
proves de 6è de primària, sent 
també la matèria amb pitjors re-
sultats en nivell educatiu). Tam-
bé empitjoren els resultats en 
llengua catalana: a primària la 
caiguda és de quatre punts res-
pecte l’edició anterior i a l’ESO, és 
de 2,4 punts. 

Així ho van explicar ahir repre-
sentants del Departament d’Edu-
cació, que van atribuir a l’impac-
te de la pandèmia aquests (do-
lents) resultats. «La situació a Ca-
talunya s’assembla a la d’altres 
països europeus i del món que 

també han detectat pèrdues 
d’aprenentatge a causa de la pan-
dèmia», va justificar la conselle-
ria, que va aprofitar per presentar 
una bateria d’actuacions de com-
pensació per millorar el nivell de 
competències dels alumnes. Les 
matemàtiques centraran bona 
part de les mesures correctores. 
Així, Educació introduirà dife-
rents models d’ensenyament de 
la matèria per facilitar-ne la com-
prensió als alumnes. Així mateix, 
impulsarà acords amb les univer-
sitats catalanes per fer activitats 
de formació permanent del pro-
fessorat. De la mateixa manera, es 
fomentaran els Clubs de Mate-
màtiques per a docents a partir 
del curs 23-24. 

Examen oral de català 

També han patit les competènci-
es en llengua catalana. Per tant, 
per primera vegada s’introduiran 
exàmens orals en les competèn-
cies bàsiques de 6è de primària i 
de 4t d’ESO. Seran proves censals, 
és a dir, que les faran tots els cen-
tres educatius de Catalunya i 
s’avaluaran, entre d’altres aspec-
tes, la capacitat d’expressió i la 
fluïdesa de l’alumnat. En aquest 
àmbit, també es reforçarà la for-
mació del professorat i se’ls pro-
porcionarà metodologies de fo-
ment de l’ús del català. 

Per millorar els resultats en an-
glès, Educació impulsarà les acti-
vitats d’immersió en llengua an-
glesa als centres de més comple-
xitat.

Els alumnes catalans 
acaben l’ESO amb 
pitjor nivell a totes 
les assignatures

HELENA LÓPEZ. BARCELONA

u Les Matemàtiques tenen 
la qualificació més baixa  
des que es fan les proves al 
quart curs de secundària

n Ha trigat molt a confirmar-ho, 
però finalment Xavier Trias va 
anunciar ahir a la nit que es pre-
senta a les eleccions municipals 
del proper 28 de maig amb la in-
tenció de recuperar l’alcaldia de 
Barcelona. Va verbalitzar els seus 
plans, que tots donaven per fets 
des de fa setmanes, sinó mesos, 
en un sopar de la federació de 

Barcelona de Junts per Catalunya. 
Trias va prendre la paraula per 

saludar la militància i va aprofitar 
la intervenció per anunciar que té 
intenció de presentar-se a les mu-
nicipals. A partir d’aquí, Junts 
haurà d’organitzar unes eleccions 
primàries per designar l’alcalda-
ble, i ningú no dubta que Trias les 
guanyarà, si és que arriba a tenir 
rival. 

Després del cessament d’Elsa 
Artadi com a cap de files de Junts 
i alcaldable pel partit per al 2023, 
l’exprimer edil va afirmar que no 
tenia intenció de tornar-se a pre-
sentar, però amb els mesos va re-
capacitar.

Trias anuncia que es presenta 
com a alcaldable a Barcelona

TONI SUST/FIDEL MASREAL. BARCELONA

u Inicialment va assegurar 
que no tenia intenció 
d’encapçalar la llista, però 
després va recapacitar

n La ferroviària SNCF ja viatja 
sola entre Barcelona i París. L’em-
presa pública francesa va estrenar 
diumenge el TGV Inoui, el recor-
regut d’alta velocitat entre les dues 
ciutats (amb aturades entre d’al-
tres a Girona i Figueres) després 
d’haver trencat la societat amb 
Renfe, amb qui cobria des de fa 

una dècada aquest trajecte i dos 
més entre Barcelona-Lió i Ma-
drid-Marsella. Les dues operado-
res, que durant anys han patit pèr-
dues milionàries en aquests ser-
veis (amb el nom d’El·lipsos), 
competeixen ara a l’oferta espa-
nyola, per exemple, entre Madrid 
i Barcelona. 

SNCF Voyageurs, l’empresa del 
Grup SNCF que gestiona el trans-
port ferroviari de passatgers a 
França i també a altres països eu-
ropeus, ofereix la ruta París-Bar-
celona amb dues freqüències dià-
ries en cada sentit, amb l’objectiu 
d’ampliar-la a tres el proper estiu. 

Es triga una mica menys de set ho-
res. Aspiren a moure 2.000 perso-
nes al dia (els trens de dos pisos te-
nen capacitat per a 511 passat-
gers) i, segons les seves previsions, 
transportarien més de 800.000 vi-
atgers anuals. 

La pandèmia va ferir de mort 
una cooperació entre les dues 
grans operadores ferroviàries que 
la liberalització de l’alta velocitat a 
Espanya va acabar de matar. Amb 
guant blanc, però des de Renfe 
s’ha advertit alguna vegada que les 
facilitats que han trobat els fran-
cesos per operar a Espanya no han 
estat en cap cas recíproques.

SNCF posa en marxa la línia entre París i 
Barcelona després de trencar amb Renfe

CRISTINA BUESA. BARCELONA

u Dos trens d’alta velocitat 
per sentit al dia uneixen  
les dues ciutats en poc 
menys de set hores
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Barcelona vol que l'educació viària sigui
obligatòria a l'ESO
Millorar l’educació viària per reduir els morts a la carretera. És l’opció que planteja l’Ajuntament
de Barcelona, que aquest dilluns ha proposat que sigui una matèria escolar obligatòria per
evitar accidents. Així ho ha dit el tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que ha demanat
impulsar una assignatura a 2n de l’ESO. “Trobem a faltar la formació viària. És sorprenent la
ignorància de la gent en molts temes viaris”, ha afirmat en el 28è Fòrum de Seguretat
Viària, centrat a analitzar la mobilitat actual a Barcelona en moto.

L’objectiu: cap mort a la carretera el 2050

En aquest fòrum de debat viari, tant el govern municipal com la Generalitat i el RACC han
coincidit que la formació i l’educació viària són clau per reduir la sinistralitat. Les xifres aquest
2022 són dramàtiques: ja han mort a la ciutat 23 persones en accidents, dels quals 16 són
motoristes, el doble que el 2021. Un dels objectius plantejats és que el 2030 es redueixi la
sinistralitat a la meitat i el 2050 hi hagi zero morts en accidents de trànsit a Catalunya.

Accidents mortals a Barcelona el 2022: on i quan es produeixen | MAPA

Gravar motoristes per analitzar-ne les conductes de risc

Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit (SCT), ha anunciat que posarà en marxa
un mapa continu de punts negres d’accidents de moto en temps real a Catalunya. Alhora
ha plantejat una formació 3.0, que ja es fa en carretera, i que consisteix a gravar als motoristes
que ho vulguin per analitzar les conductes de risc que tenen i fer-los una formació per
millorar-ne la conducció i fer-la més segura.

El SCT també ha demanat que els accessos a Barcelona siguin més segurs per als
conductors de dues rodes i s’ha referit a diversos punts negres com la plaça de Francesc Macià
i l’entrada a la ciutat per les Glòries.

https://beteve.cat/mobilitat/barcelona-demana-educacio-viaria-obligatoria-eso/
https://beteve.cat/mobilitat/victimes-mortals-accident-transit-barcelona/
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Palamós impulsa l’Escola Esportiva
Municipal | Joan Trillas | palamós |
Administracions | El Punt Avui
L’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Palamós ha posat en marxa l’Escola Esportiva Municipal
per millorar el desenvolupament motriu integral dels nens i nenes del municipi a través de
l’adquisició de les habilitats motrius bàsiques, els valors i competències relacionats amb el seu
cos i la seva activitat motora. L’objectiu és iniciar aquesta activitat per les escoles i posteriorment
seguir amb les entitats esportives locals i les activitats extraescolars que es puguin portar a
terme al municipi.

Aquest projecte s’implementarà inicialment als alumnes de 2n curs de primària de les escoles
del municipi, i permetrà a aquests centres educatius complementar la tasca de desenvolupament
esportiu que ja realitzen: millorant les capacitats de força i resistència dels alumnes, incidint en
la creació d’una àmplia base d’habilitats motrius bàsiques, promocionant els hàbits
d’alimentació i activitat física saludable. Les eines que es desenvolupen amb aquesta iniciativa
permeten conèixer les necessitats i potencialitats de cada infant, promoure els valors d’un estil
de vida actiu i la reducció del sedentarisme i la predisposició a l’obesitat infantil, realitzant una
pràctica multiesportiva d’acord amb el desenvolupament reduint l’especialització esportiva
prematura i creant l’adhesió a l’esport.

L’Escola Esportiva Municipal s’ha començat a implementar amb la realització d’unes jornades
informatives per a famílies, una formació especialitzada adreçada als mestres i tutors dels
alumnes, i la introducció del projecte dins el marc de les activitats escolars a través d’una
recollida de dades i la realització de circuits, reptes i jocs. Al finalitzar el curs, les famílies rebran
un informe sobre el procés de desenvolupament dels seus fills, el qual podran complementar
amb l’assessorament dels especialistes de pediatria del Centre d’Atenció Primària de Palamós.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/10-administracions/2229615-palamos-impulsa-l-escola-esportiva-municipal.html
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Pla per revertir la baixada de nivell en
matemàtiques, català i anglès: què preveu
Educació
El Departament d'Educació ha fet públic un dossier on es proposen mesures per posar remei
a la baixada del nivell dels estudiants en matèries com les matemàtiques i la llengua
catalana.

Tant les últimes competències bàsiques de sisè de primària publicades, del 2021, com les de
quart d'ESO del 2022 constaten aquesta davallada.

L'informe es titula "Actuacions de compensació en competències bàsiques". Entre les
principals conclusions: "La pandèmia ha incidit de manera notable en la davallada
d'aprenentatges", tal com ha passat "a nivell internacional".

Per combatre-ho, s'incrementaran les activitats de formació permanent del professorat de
primària, ESO i batxillerat a les universitats catalanes. S'han creat 1.000 places noves i al gener
se'n crearan 2.000 més.

Es faran Clubs de Matemàtiques adreçats als docents de cara al curs 2023-24 que arribaran
cada any a més de 800 professionals. A banda d'altres paquets formatius, també hi haurà una
línia específica en els plans de formació de zona.

El govern creu que cal introduir "diferents models i pràctica per millorar la
comprensió". Precisament, els resultats de les reconegudes proves PISA, que se sabran a
finals del 2023, se centraran en les matemàtiques.

En el cas de les matemàtiques, la puntuació mitjana és la més baixa des que s'avaluen els
alumnes de quart d'ESO, amb 5,5 punts de davallada, gairebé el mateix descens que en el cas
dels alumnes de sisè de primària.
 

S'introdueixen proves orals de llengua catalana

En llengua catalana, a sisè la davallada va ser de 4 punts respecte de l'any anterior i a
quart d'ESO, 2,4.

El dossier afirma: "Es constata que el català necessita l'escola". Com a mesures per millorar
la situació, per primer cop es faran "proves orals en què s'avaluarà la capacitat d'expressió i la
fluïdesa". Es faran al març, dos mesos abans de les avaluacions de competències bàsiques del
maig. 

Es vol reforçar la competència lingüística del professorat i es passarà de 390 places per a
l'obtenció del nivell C2 de català a les 4.150. També es fan programes d'acceleració de l'ús del
català. Ja s'ha fet una prova pilot en 200 centres i aquest curs s'ha estès a 500 més.
 

https://www.ccma.cat/324/pla-per-revertir-la-baixada-de-nivell-en-matematiques-catala-i-angles-que-preveu-educacio/noticia/3201279/
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/publicacions/quaderns-avaluacio/quaderns-avaluacio-50/quaderns-avaluacio-50.pdf
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/publicacions/quaderns-avaluacio/quaderns-avaluacio-53/quaderns-avaluacio-53.pdf


Tallers d'anglès amb pressupost quadruplicat

En llengua anglesa, el Departament d'Educació diu que impulsarà les activitats d'immersió
dirigides als centres d'alta complexitat. Es multiplicarà per quatre el pressupost per a tallers
adreçats als alumnes, que ara és de 100.000 euros.

La formació dirigida al professorat es doblarà: de les 500 places anuals en llengua anglesa n'hi
haurà mil. A més, el curs vinent es començaran a fer proves lliures per acreditar el nivell
d'anglès C2 del professorat, amb 1.000 places anuals d'inici.

També es vol millorar els coneixements dels alumnes a través de les escoles oficials
d'idiomes i fomentar els intercanvis i la mobilitat amb Erasmus+, eTwinnig o Global Scholars.
 

Pla de millora de les oportunitats educatives

El govern també afirma que s'han ampliat els centres que participen en el pla de millora de les
oportunitats educatives (PMOE). El curs passat eren 500 i ara, 749.

S'incrementaran els recursos destinats a l'alumnat vulnerable dels centres d'alta
complexitat, que reben una dotació anomenada motxilla econòmica. Són 384 euros en centres
públics i 988 en el cas dels concertats.

La inspecció educativa també "donarà eines a cada centre" per fer una anàlisi de resultats i
introduir millores.

Els mals resultats de quart d'ESO

A l'estiu, les proves de competències bàsiques de quart d'ESO del 2022 van revelar que el nivell
ha baixat notablement. Els alumnes que es van examinar van treure pitjors resultats en totes les
matèries si es compara amb el curs anterior.

L'informe del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu va constatar un retrocés dels
coneixements tant en llengua catalana (2,4 punts), castellana (2,8 punts) i anglesa (2,1 punts).

Matemàtiques registra el pitjor resultat des que es van començar a fer aquestes proves, el
2012. En competència cientificotecnològica, la baixada va ser més lleu (0,2 punts).

El mateix document ja recollia que l'explicació podia raure en l'impacte de la pandèmia, que va
obligar a fer educació telemàtica.

El perquè de les diferències

A l'hora d'explicar els resultats, el consell va concloure que els factors que hi tenen més
incidència són la repetició de curs i la complexitat del centre. No es van detectar grans
diferències per territoris ni tampoc diferències rellevant entre noies i nois.

https://www.ccma.cat/324/baixa-el-nivell-en-totes-les-proves-de-4t-deso-i-mates-registra-la-pitjor-nota-en-11-anys/noticia/3178826/


Les proves de quart d'ESO es van fer al març i hi van participar més de 80.000 alumnes, tant de
centres públics com privats i concertats.
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L’alumnat d’ESO de Rubí ja es pot inscriure
als tallers Aprendre a aprendre - Ajuntament
de Rubí
Es tracta de sessions gratuïtes que ofereixen acompanyament per a l’estudi i a l’organització
dels i les alumnes

El Pla Educatiu d’Entorn de l'Ajuntament de Rubí i el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya tornen a posar en marxa els tallers Aprendre a aprendre per promoure l’èxit
escolar. Es tracta de tallers gratuïts per a l’alumnat que ofereixen acompanyament per a l’estudi i
a l’organització dels i les alumnes. Les sessions creen un espai de reflexió al voltant de
l’aprenentatge i la metodologia tot combinant el treball cooperatiu i l’individual. Així, s’hi
ofereixen experiències d’aprenentatge d’alta qualitat a partir d’activitats dinàmiques,
participatives, variades i properes al context del grup. També s’hi treballa la promoció d’actituds
positives d’aprenentatge i el reforç de les competències bàsiques dels i les estudiants per
afavorir l’autonomia i la participació, en un entorn de confiança i de respecte.

Els tallers es duen a terme presencialment a partir del segon trimestre del curs als instituts
L’Estatut i Torrent dels Alous, i hi poden participar alumnes de totes els centres de secundària
de Rubí, de 1r a 4t d’ESO, fins a un total de 80 places, les quals s’assignaran segons les
vacants per a cada grup i institut. El taller es realitza dues tardes a la setmana i té una durada de
1’5 hores cada tarda:

Institut L’Estatut: del 16 de gener al 29 de març i del 12 d’abril al 7 de juny.

Grup 1: dilluns i dimecres, de 16 a 17.30 h
Grup 2: dilluns i dimecres, de 17.30 a 19 h

Institut Torrent dels Alous: del 17 de gener al 30 de març i de l’11 d’abril al 8 de juny.

Grup 3: dimarts i dijous, de 16 a 17.30 h a l’Institut Torrent dels Alous
Grup 4: dimarts i dijous, de 17.30 a 19 h a l’Institut Torrent dels Alous

Les inscripcions gratuïtes es poden formalitzar a través d’aquest enllaç. Per a més informació,
us podeu dirigir per correu electrònic a info@lextra.cat

https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/l2019alumnat-d2019eso-de-rubi-ja-es-pot-inscriure-als-tallers-aprendre-a-aprendre
https://forms.gle/jwxa3pnR69YcQqNE9
mailto:info@lextra.cat
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870 estudiants de 14 centres participen en
les Jornades d’Orientació ‘Professions i
Passions’ - La Manyana
Un total de 870 estudiants de 14 centres de la ciutat de Lleida participaran durant els pròxims
quatre dies en els tallers i xerrades d’orientació ‘Professions i Passions’, que LleidaJove -
departament de Joventut de la Paeria- ha impulsat en col·laboració amb el Departament
d’Educació, per acompanyar els alumnes en la tria i orientació de l’itinerari acadèmic i
professional.

Els 870 joves, que formen part de les 2.500 preinscripcions que ha tramitat l’alumnat d’ESO,
Batxillerat i Formació Professional, participaran en les activitats d’orientació que es
desenvoluparan fins al dijous en equipaments del Centre Històric: les sales Jaume Magre i
Paulo Freire, el Centre Cívic de l’Ereta, l’Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol i les
dependències de la regidoria LleidaJove.

L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha saludat a la Sala Jaume Magre l’alumnat que tot seguit
havia d’assistir a la primera de les xerrades del cicle, que abordava ‘L’aventura de construir el
teu projecte de vida professional’.

El paer en cap, que ha estat acompanyat del regidor de Joventut, Ignasi Amor, i de l’adjunta a la
direcció dels Serveis Territorials d’Educació, Maria Teresa Codina, ha destacat el valor
d’aquesta iniciativa, ja que “necessiteu tenir a l’abast la informació i les opcions que teniu,
quines oportunitats emergents s’obren i saber en cada recorregut les competències
professionals, personals i socials que s’assoleixen”.

Per la seva part, el regidor Ignasi Amor ha justificat les jornades “perquè l’alumnat de Lleida
tingui l’oportunitat de conèixer el ventall de possibilitats acadèmiques i personals que tenen a la
ciutat perquè en els anys vinents hauran de prendre decisions importants per les seves vides”.

https://www.lamanyana.cat/870-estudiants-de-14-centres-participen-en-les-jornades-dorientacio-professions-i-passions/
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El Col·legi Claver rehabilita la seva església,
un dels pocs edificis del moviment modern
catalogat a Lleida - La Manyana
Jesuïtes Lleida – Col·legi Claver ha finalitzat aquesta tardor la rehabilitació de l’església, un
edifici que va ser construït l’any 1961 i que, per la seva qualitat arquitectònica, ha estat inclosa
dins el registre de la fundació DoCoMoMo, que s’encarrega d’inventariar, divulgar i protegir el
patrimoni arquitectònic del Moviment Modern. L’església del centre educatiu és un dels 16
edificis que la fundació té catalogats a la demarcació de Lleida. Les obres, que s’han dut a terme
al llarg de quatre mesos, han estat dirigides per l’arquitecte lleidatà Josep Maria Puigdemasa i
han permès millorar el confort, la seguretat, l’eficiència i estalvi energètic de l’espai.

La intervenció ha consistit, entre altres actuacions, en millorar la solució de suspensió i les
prestacions del fals sostre, millorar l’aïllament tèrmic i el sistema de climatització de l’espai,
canvi de l’enllumenat amb la substitució de les làmpades existents per unes de led que
suposaran una reducció del consum d’energia i facilitar la neteja dels vitralls i el desmuntatge
dels elements i la seva possible reutilització o reciclatge en un futur.

La directora de Jesuïtes Lleida – Col·legi Claver, Lourdes Torrelles, destaca que “l’Església és
un espai molt especial per a nosaltres, és el centre neuràlgic de la nostra escola, un espai on
ens sentim comunitat que celebra i prega junta”

Per la seva banda, Puigdemasa explica que “es tracta d’una arquitectura rigorosa, sòbria i
austera, resolta interiorment i exterior amb maó massís cara vista. La planta de l’església parteix
de la configuració típica d’església d’una nau amb absis de planta semicircular, si bé amb unes
importants aportacions en el tractament de la llum natural, de les superfícies que defineixen
l’espai, de l’estructura emprada, de les condicions acústiques, etc., que la converteixen en una
obra singular”. La llum zenital dels finestrals que banya i il·lumina l’espai, presenta un gradient
de colors que va del blau al daurat i de menys a més dimensió en direcció al presbiteri.
L’arquitecte remarca també el recurs geomètric usat en l’especejament dels vitralls i les baranes,
així com el detall en el disseny del mobiliari i els elements escultòrics.

Inauguració de la rehabilitació

Per celebrar la rehabilitació de l’església, divendres 16 de desembre, s’ha organitzat un
acte lúdic i cultural obert tant a les famílies amb alumnes al centre com a persones
externes. La celebració començarà a les 19.00 hores amb un concert de l’arpista lleidatana
Berta Puigdemasa i alumnes de l’escola. I finalitzarà amb una xocolatada i la ballada dels
Diables Saltimbankis. L’entrada a l’acte és gratuïta amb prescripció prèvia que es pot
formalitzar a la web del centre.

La Fundació DoCoMoMo

Docomomo (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of
the Modern Movement) es correspon amb una organització internacional creada en 1990
amb l’objectiu d’inventariar, divulgar i protegir el patrimoni arquitectònic del Moviment
Modern. La Fundació Docomomo Ibèric, amb seu a Barcelona, coordina la consecució

https://www.lamanyana.cat/el-collegi-claver-rehabilita-la-seva-esglesia-un-dels-pocs-edificis-del-moviment-modern-catalogat-a-lleida/


d’aquests objectius a Espanya i Portugal. Des de l’inici de les seves activitats, el 1993,
Docomomo Ibèric ha dut a terme nombroses iniciatives de documentació i estudi del
patrimoni modern en els territoris ibèrics que s’han concretat en bases de dades en línia,
publicacions, exposicions, congressos, rutes d’arquitectura i campanyes de protecció
d’edificis, entre altres.
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La campanya del Govern de la Generalitat
per fomentar la lectura inaugurada a Sant
Feliu - Llobregat Digital
El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga,
van presentar a l'escola Arquitecte Antoni Gaudí la campanya 'Fas 6 anys. Tria un llibre'.

La consellera de Cultura i el conseller d'Educació, juntament amb l'alcalde de Sant Feliu, Oriol
Bossa; la regidora d'Educació, Mireia Aldana; i el president del Gremi de Llibreters de
Catalunya, Èric del Arco, van visitar les aules de primària de l'escola Arquitecte Antoni Gaudí de
Sant Feliu, on al llarg del matí van realitzar diverses activitats al voltant del llibre.

La consellera Garriga va agrair la implicació de les famílies en la campanya i va celebrar que la
campanya hagi augmentat el nombre d'infants participants. "Quan el Govern diu que tothom ha
tenir accés a la cultura també ens referim als més petits", va recordar.

El president del Gremi de Llibreters va destacar que la campanya té un resultat molt positiu per a
les llibreries i que "els nens de sis anys ja esperen el xec per poder anar a la llibreria i adquirir
un volum d'acord amb el seu imaginari".

Per la seva banda, el conseller d'Educació va subratllar que la tasca del Govern amb el foment
de la lectura "no es pot conformar en això" i va assegurar que es dissenyen accions perquè els
infants "estimin llegir". "És important que els infants puguin triar entre diferents llibres per
diversió i no per obligació".

La campanya 'Fas 6 anys. Tria un llibre' és una col•laboració entre el Gremi de Llibreters de
Catalunya i l'Institut Català de les Empreses Culturals i forma part de les mesures incloses al Pla
Nacional de Lectura del Govern. El pressupost per impulsar el projecte és de 575 mil euros.

L'objectiu de la iniciativa és estimular els hàbits lectors dels infants de 6 anys i fomentar el
descobriment de les llibreries com a espais de proximitat que fan accessible la cultura a capes
àmplies de la població catalana.

El 53% dels infants de Catalunya han format part del projecte en l'actual edició, el que
representa un augment en 14,8 punts respecte de la primera, el 2016.

Pel que fa al nombre de llibreries participants, també ha augmentat de 200 el 2016 a 462
enguany, encara que ha disminuït en cinc unitats sobre la passada edició. El nombre d'editorials
participants s'ha reduït en més de 70 unitats respecte del 2016.

https://www.llobregatdigital.cat/noticia/79676/la-campanya-del-govern-de-la-generalitat-per-fomentar-la-lectura-inaugurada-a-sant-feliu


Mitjà: elpais.com

Publicat: 13/12/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 37.408.026
Lectores

Valor: 46.385€

URL: https://elpais.com/educacion/2022-12-13/la-coalicion-de...

La ‘coalición de la instrucción’ en
educación y los mitos que la sostienen |
Educación | EL PAÍS
Poco después de aterrizar en el Ministerio de Educación en el año 2000, la ministra Pilar del
Castillo, del Partido Popular, pronunció en una conferencia las siguientes palabras: “A esta
pérdida de calidad puede haber contribuido la masificación del sistema educativo entre los 14 y
los 16 años, pero es también el resultado de un igualitarismo mal entendido ante el aprendizaje,
que amenaza con expulsar la calidad del sistema público de Educación”.

Esta visión, que considera que mayor acceso a la educación y más calidad de la educación son
inversamente proporcionales o incluso incompatibles, ha tenido siempre mucho predicamento
en nuestro país. No es el único país, desde luego, donde se ha visto la democratización del
acceso como una amenaza para la calidad del aprendizaje. Pero sí uno donde los eslóganes de
entonces, hoy transformados en memes y tuits, han tenido siempre un enorme éxito.

Coincidiendo con la aprobación de la Lomloe, la nueva ley de Educación aprobada en 2020 por
el Gobierno —no exenta de errores u omisiones—, este discurso se ha ido intensificando en el
espectro ideológico conservador. Pero, a la vez, también está llegando con fuerza a una parte
importante del profesorado de secundaria, habitualmente de Historia y Filosofía y generalmente
ubicado en la izquierda. Se trata de un sector del profesorado que siempre se mostró reticente a
los cambios pedagógicos promovidos en las últimas décadas. Además, por el desencanto de la
profesión tras el empobrecimiento de las condiciones laborales en la última década, así como
por el cansancio provocado por la pandemia, muchos estarían sumándose al tren de esta
desafección.

La novedad es que estas dos sensibilidades educativas están hoy conformando una nueva
coalición de intereses que forma una pinza ideológica y cuyo común denominador se podría
resumir en tres premisas: que la escuela está solo para instruir y transmitir conocimientos, que el
nivel educativo está bajando con cada nueva ley educativa y que la modernización pedagógica
del sistema educativo supone un secuestro del conocimiento por parte de las élites que copan
facultades de Educación y organismos supranacionales en Bruselas, Washington, Nueva York o
París.

Esta coalición, a la que podríamos llamar ‘coalición de la instrucción’, tiene cada vez más
recorrido en medios a izquierda y derecha, pero también en los WhatsApps de muchas familias
y una parte del profesorado de secundaria. También se prodiga con mucha asiduidad en Twitter,
con estrategias de acción parecidas a las de los exitosos movimientos populistas que han
crecido al calor de esta red. A pesar de que el discurso es reactivo y las propuestas son de
momento escasas o inconsistentes, la coalición de la instrucción auspiciada por este matrimonio
de intereses está avanzando en el debate público.

Pero por mucho ruido logrado en el mercado de la atención, es importante recordar y explicar lo
obvio tantas veces como sea necesario. Y lo obvio hoy es que el discurso de la ‘coalición de la
instrucción’ carece de fundamentación empírica, tiende a exagerar o directamente falsear los
males que nos acechan, y lo que es peor, apunta en ocasiones a razones perversas o de tipo

https://elpais.com/educacion/2022-12-13/la-coalicion-de-la-instruccion-en-educacion-y-los-mitos-que-la-sostienen.html
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conspirativo fácilmente desmontables

A continuación, repasamos los mitos que fundamentan y sustentan esta coalición, para bien
ponerlos en duda o bien, en los peores casos, desmentirlos. Siendo muy consciente de que la
educación no es una ciencia como las demás, y que conforma un sistema complejo de millones
de decisiones e interacciones diarias, disponemos de datos, estadísticas e investigaciones de la
psicología, sociología, economía o pedagogía con envergadura suficiente para cuestionar estos
mitos.

1. La calidad de la educación en España ha empeorado en las últimas décadas. Este es
el mito fundacional. El que sostiene todos los demás. La matriz que justifica la visión
apocalíptica de la educación en España. Es por tanto el más importante a analizar. A pesar
de todo lo que se dice sobre la decadencia de la educación y la “caída del nivel”, la
realidad es que España es uno de los países que más ha expandido el acceso a la
educación en las últimas cinco décadas, incorporando por cierto a casi un millón de
alumnos inmigrantes en el nuevo siglo. Mientras se producía esa expansión, el nivel de
aprendizaje medio de la población escolarizada no se resintió entre 1970 y 2000, por lo
que el aprendizaje bruto de toda la sociedad se disparó en esos años, tal y como muestran
los datos de PIAAC de la OCDE (o investigaciones como la de Calero y otros, 2019). Tras
la llegada del nuevo siglo, entre 2000 y 2018, el aprendizaje medio apenas ha variado al
final de secundaria, según los datos de la prueba PISA; pero ahora salen más alumnos en
la foto de PISA, por lo que no parece haber un sacrificio de aprendizaje de los que ya
estaban a cambio de más aprendizaje de los que ahora aparecen. Tampoco ha variado la
proporción de alumnos con altos niveles de aprendizaje. Por tanto, hemos logrado mucha
más educación para mucha más gente, a un nivel medio que se mantiene y que, es cierto,
no mejora —y debe mejorar de forma urgente—. Pero, desde luego, no empeora.

2. La calidad de la educación no está en que aprueben todos, sino en que suspendan
muchos. Según este mito, un porcentaje alto de aprobados y titulados en secundaria
obligatoria o en el examen de selectividad es el mejor indicador de declive académico. Por
tanto, como el nivel educativo estaría bajando (Mito 1), no queda otra que aprobar a quien
antes habría suspendido. De acuerdo con esta visión, este “facilismo” —como algunos lo
han bautizado— en educación es el peor favor que puede hacerse a las nuevas
generaciones. Sin embargo, tras desmentir el mito fundacional (el de la caída del nivel), no
se puede achacar los suspensos a las capacidades de los alumnos, sino a otras
decisiones. Cuando comparamos notas de clase y pruebas externas estandarizadas en
España, se observa una cultura del suspenso muy arraigada, independiente del tipo de
centro educativo: en muchas aulas, se decide ex ante cuántos aprueban y cuántos
suspenden. Y además, esta cultura del suspenso afecta especialmente a alumnado pobre,
inmigrante y de sexo masculino. Ambos fenómenos han sido probados en investigaciones
con resultados asombrosamente parecidos en Cataluña, Andalucía y País Vasco.

3. Las humanidades o la filosofía están perdiendo peso en la educación en España.
Este un mito muy arraigado en los últimos meses fruto de los nuevos decretos curriculares,
que vendría a explicar la supuesta falta de conciencia crítica y ciudadana de la población
española. Pero es también un mito fácil de cuestionar. En España, las horas lectivas en
secundaria han seguido incrementándose en las últimas dos décadas: hoy somos uno de
los países de la UE con mayor número de horas de clase en la ESO. Mientras las horas
lectivas aumentaban, el peso de las asignaturas como Historia o Geografía se mantuvo
constante entre 2002 y 2019, por lo que en términos absolutos, supone un crecimiento de
las mismas. A su vez, las críticas a la Lomloe sobre la desaparición de la Filosofía están
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infundadas: con la decisión mayoritaria de las comunidades autónomas de añadirla en la
ESO y la obligatoriedad de 2º de Bachillerato, aumentan las horas de filosofía en
secundaria obligatoria y Bachillerato.

4. Bajar la exigencia para pasar de curso maquilla las estadísticas, envía un mensaje
incorrecto al alumnado y perjudica a los más vulnerables. Quizás este es el mito más
homeopático al que recurre de forma habitual la ‘coalición de la instrucción’. Y es,
paradójicamente, uno de los más extendidos. La repetición de curso no mejora los
resultados en secundaria e, incluso, puede acelerar la salida del sistema de los alumnos:
este es quizás uno de los mayores consensos en investigación educativa de las últimas
décadas, como explica bien la Education Endowment Foundation, la insitución más
prestigiosa del mundo en investigación educativa. También sabemos que, aunque se diga
siempre lo contrario, repetir reduce la motivación y el esfuerzo y que, especialmente en
España, perjudica a los vulnerables más que en ningún otro sitio, independientemente de
sus habilidades cognitivas. Sin embargo, cuando se toman medidas razonables para
acelerar su reducción ―“la medicina empeora las cosas, deje por favor de administrarla de
forma masiva”―, muchos se echan las manos a la cabeza, argumentando que eso implica
maquillar o falsear las estadísticas de progreso educativo y engañar al alumnado. El
sistema educativo español debe mejorar, pero haciendo repetir a tantos alumnos lo que
hacemos es empeorarlo o, en el mejor de los casos, dejarlo como está, a un alto coste
presupuestario.

5. Son los pedagogos y expertos que no conocen el aula, y no los docentes, quienes
escriben las leyes y los decretos. Los pedagogos vendrían a ser el poder en la sombra
de la política educativa de nuestra historia reciente: sin entrar en la batalla gremial, si
repasamos cabezas ministeriales y de consejerías de Educación, los pedagogos no
parecen estar teniendo el éxito que se les atribuye. Sobre la participación de los docentes
en la política educativa, puede decirse sin duda que España no es un país puntero en los
procesos de participación en las políticas públicas; también que la elaboración de la
Lomloe y los currículos podría haber sido mucho más abierta a la participación. Pero no se
puede con ello asumir que quienes escriben las normas educativas y los decretos
curriculares no tienen ninguna conexión con las escuelas o ningún pasado en las aulas:
de hecho, el nuevo currículum ha sido elaborado fundamentalmente por docentes.

6. El acompañamiento docente o la educación emocional de los alumnos es
pseudociencia. En muchos centros en España se han colado metodologías sin
fundamentación científica y eso es un problema para la mejora del sistema, igual que lo es
seguir aplicando medidas (como la repetición) que sabemos que no funcionan. Pero otras
sí son prometedoras y, ya sea porque implica cambiar hábitos en las formas de trabajar o
simplemente porque suenan “blandas”, se están metiendo en el saco de la pseudociencia,
pero no lo son. Pongamos dos ejemplos muy citados. El tan denostado acompañamiento o
coaching a los docentes (esto es, individualizado, basado en la práctica y el conocimiento
pedagógico y didáctico específico de la asignatura) es probablemente una de las vías más
prometedoras de desarrollo profesional docente, de acuerdo con decenas de evaluaciones
experimentales. Algo semejante ocurre con la educación emocional del alumno (o del
docente); sabemos que el refuerzo emocional es un elemento central para activar los
procesos cognitivos del alumnado especialmente vulnerable. Por poner uno de los
numerosos ejemplos de lo que hoy es consenso científico en educación: una investigación
reciente en Suecia mostró de manera causal que las habilidades socioemocionales del
profesorado (fundamentales para el aprendizaje del alumnado) eran muy necesarias para
mejorar el aprendizaje de los vulnerables, mientras que las académicas beneficiaban más
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al alumnado con mejor desempeño.

En el debate educativo en España, es bien sabido la evidencia tiene muy poca audiencia. La
‘coalición de la instrucción’ suele recurrir a la importancia del saber y el conocimiento bien
fundamentado como base de un buen sistema educativo y como parte de una “educación
ilustrada”. Quizás el hecho diferencial del éxito de la ilustración en el progreso humano haya
sido precisamente la confianza y promoción de la ciencia. Por muchos que sean los retos que el
sistema educativo español tiene, por muchos errores cometidos con la nueva ley —es muy cierto
que la complejidad y el lenguaje farragoso del nuevo currículum no lo han puesto nada fácil—,
un debate educativo deshonesto con los datos tiene dos consecuencias directas muy graves.
Por un lado, debilita la fortaleza del sector educativo y sus profesionales ante el resto de la
sociedad: la credibilidad del sector se mide, entre otras cosas, en los recursos que este recibe.
Por otro, y este es quizás el más importante, el “todo mal” impide avanzar para resolver los
verdaderos problemas que tiene el sistema y sobre los cuales el consenso (más recursos, una
carrera docente más exigente y atractiva, más evaluación, más autonomía de los centros
educativos) es mucho más amplio.

La pregunta que uno se hace es, a pesar de todo lo anterior, cómo puede tener tanto éxito el
discurso de la ‘coalición de la instrucción’ en España. Una hipótesis plausible es la del sesgo de
superviencia: el mejor ejemplo es el del reconocido escritor, miembro de la Real Academia de la
Lengua, que sale en el programa de mayor audiencia jactándose de que repitió curso tres veces
y que “no fue ninguna tragedia”. Quienes participan en el debate público o quienes más votan en
las elecciones son quienes han triunfado en el modelo educativo anterior. Pero esto podría
significar a la vez una cosa (triunfan porque el modelo selectivo dio mucha ventaja a quienes lo
superaban con respecto a los que se quedaban atrás) y la contraria (triunfan porque el modelo
es bueno para todos, incluidos ellos mismos).

Pensando en el caso de España, dado el atraso secular del acceso a la educación hasta hace
bien poco y la desigualdad educativa y social todavía persistentes, uno se inclina a pensar que
la supuesta incompatibilidad entre calidad y acceso a la educación (sobre la que se asienta la
‘coalición de la instrucción’) no es más que el relato autobiográfico de una parte de los
ganadores —y que triunfa hasta entre los propios perdedores— de un sistema que, por suerte,
está viviendo sus últimos días.

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

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites
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L’aigua al Camp de Tarragona 
Les glaçades del febrer de 1956 
van matar molts garrofers, el 
poc preu del vi i l’oli va fer que 
molts pagesos transforméssim 
les terres de secà en regadiu, 
aprofundint els pous existents o 
fent-ne de nous, segons la Llei 
d’Aigües de 13 de juny de 1879, 
que era la vigent aleshores. La 
Llei deia «l’amo del terreny que 
per mitjà de pous aflori a la su-
perfície l’aigua serà amo a per-
petuïtat». Per culpa de les gla-
çades moltes terres van quedar 
ermes. L’Ajuntament de Tarra-
gona va comprar terrenys a la 
Pineda, per fer zona industrial. 
A partir dels anys 60 s’hi van 
establir algunes indústries quí-
miques. Aquestes empreses ne-
cessiten molta aigua, per 
aquest motiu van fer molts 
pous a les zones dels Mongons, 
de la Pineda, i també a Cam-
brils, que anys més tard els van 

vendre a l’Ajuntament. Tot això 
va provocar la sobreexplotació 
dels aqüífers i la salinització de 
les aigües. Els pagesos ens vam 
veure obligats a aprofundir els 
pous, a fer basses, etc. L’any 
1989 va arribar l’aigua del ‘mi-
nitrasvasament’ de l’Ebre no-
més per a abastament públic i 
per a les indústries. Els avella-
ners que havíem plantat durant 
aquests anys van patir estrès 
hídric, el que vol dir que van 
fer menys brosta, menys collita 
i de menys qualitat, i menys di-
ners. Ningú ens va compensar. 
Que no passi igual ara amb l’es-
tabliment de Hard Rock, i d’on 
sortirà l’aigua? 
Josep Tombas 
Alcover 
 
La pensión de jubilación 

El Diari de Tarragona dedica-
ba el domingo dos páginas 

completas a un artículo titula-
do ‘Los jubilados cobran 350 
euros más que sus nietos’. Ha-
bla de una pensión media de 
1.150 euros al mes, frente a 
795 euros de los jóvenes. 
Comparar una cosa con la otra 
es absurdo. La pensión de ju-
bilación no es ningún regalo, 
sino el derecho al retorno de 
una ínfima parte de lo cotiza-
do durante 40/50 años de su 
vida laboral a la Seguridad 
Social. Además, los jubilados 
y pensionistas, en la gran ma-
yoría de casos, están dedican-
do está pensión a ayudar la 
economía familiar. No tuvimos 
nada de jóvenes, solo horas y 
horas diarias de trabajo y sa-
crificio, nada de fiestas, capri-
chos y menos de vacaciones. 
Solo trabajo, trabajo y cotiza-
ción para el futuro. 
Jesús Fandos Marco 
Tarragona

El factor humà esdevé 
un puntal imprescindible 
en aquest procés de canvi  
 
El binomi d’Intel·ligència 
Artificial i professorat és 
una combinació invencible

F
a unes setmanes vaig po-
der participar de nou en 
un projecte Erasmus+ 

vinculat a l’institut Antoni de 
Martí i Franquès. El projecte, 
liderat pel professor Héðinn 
Steingrímsson, de la 
University of Reykjavík, comp-
ta amb el suport de la 
University of Iceland, de l’en-
titat educativa VMA d’Islàndia 
i de la University of Bielefeld 
d’Alemanya. 

El títol del projecte, un 
KA226, és ‘Artificial intelligence 
for everybody – stronger with 
AI’ i posa en relació allò que es 
fa en l’àmbit de la recerca i el 
món empresarial, en el nostre 
cas, via l’empresa Affekta. L’ob-
jectiu principal és crear una 
formació personalitzada acces-
sible mitjançant un lloc web 
dissenyat per oferir una expe-
riència d’aprenentatge agrada-
ble i per facilitar un comporta-
ment d’aprenentatge repetitiu 

(es vol observar un augment 
de la taxa de participació en 
grups desfavorits a Europa, 
també en adults). Un segon 
objectiu és obrir la porta de la 
intel·ligència artificial per a 
tothom amb un èmfasi especial 
en la part desfavorida de la 
població europea. 

Els experiments com Duolin-
go o els simuladors d’experi               
mentació del PHET de la Uni-
versity of Colorado són sens 
dubte un avenç en aquest camí 
així com els professors enllau-
nats de l’estil de Lluna Pineda 
en Filosofia o Monvilbay en Li-

teratura catalana o l’aplicació 
per a preparar les PAU que im-
pulsen professors del nostre 
institut. 

Cada vegada més cal remar-
car que el factor humà esdevé 
un puntal imprescindible en 
aquest procés de canvi. També 
a Islàndia vaig poder conversar 
amb un institut d’Olfasfjördur 
que en fase de pla pilot impul-
sa un sistema de batxillerat i 
formació professional a distàn-
cia (com l’IOC nostre) però que 
té un model mixt amb mento-
ratge telemàtic, és a dir, no es 
deixa sol l’alumne davant de la 

pantalla en aquest dur procés 
d’aprenentatge a distància. Em 
recorda quan vaig estudiar a la 
UNED i els dissabtes al matí te-
níem un professor-assessor que 
ens ajudava a encarar les assig-
natures. 

El binomi d’Intel·ligència Ar-
tificial a l’educació (EdTech) i 
professorat és una combinació 
invencible per als reptes edu-
catius del present i del futur; 
saber trobar en cada lloc i pro-
blema la seua coordinació i el 
pes específic d’aprenentatge 
serà la clau de l’èxit del nou 
món educatiu.

Punt de vista

La foto del lector

SÓLO SE ABRIRÁN LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE LLEGUEN EN FORMATO DE TEXTO

Tarragona 
Podrían llegar a un acuerdo de paz 

Como cada Navidad, los simbólicos caganers recogen  los per-
sonajes que están de actualidad. Este año toca Putin y Zelensky. 
Ya que esta tradición catalana los ha puesto juntos, podrían lle-
gar a un acuerdo de paz. Manuel Sosa Màrquez Tarragona

E. Scott 
«Es preferible fiarse del hombre equivocado a menudo, 
que de quien no duda nunca». !

JORDI SATORRA 
Director de l’IES Antoni de Martí 

i Franquès de Tarragona
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Tecnologia i professorat, 
una conjunció perfecta
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Desterrem tòpics que no tenen fonament
(III). Sobre els recursos a les escoles de
complexitat elevada. | Catalunya Religió
El passat dimecres 30 de novembre es feia públic l’informe de la Síndica de Greuges “La
dotació de personal i la gestió d’equips educatius en els centres amb elevada
complexitat” que, dins del marc del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, i amb la
participació de vint-i-cinc persones expertes a proposta del Departament d’Educació, del Síndic
de Greuges, dels sindicats, de les patronals de l’escola concertada i de la resta de membres
signataris del Pacte, analitza el conjunt de mesures relacionades amb la direcció i dotació
de plantilles a les escoles amb una composició social desafavorida.

No resulta sorprenent que ja al seu inici, afirmi que la provisió de personal ha de satisfer
l’obligació legal de les administracions educatives de dotar els centres públics i els privats
concertats dels recursos humans i materials necessaris per compensar la situació dels
alumnes que tinguin dificultats especials per assolir els objectius educatius, a causa de les
seves condicions socials (art. 81.4 de la LOE), i que en l’actualitat, l’actuació del Departament
permet que els centres públics amb elevada complexitat disposin de més dotacions de
personal docent i de personal d’atenció educativa, de ràtios més baixes i de més hores
d’atenció escolar de l’alumnat, però que aquesta actuació no s’ha traslladat de manera
equivalent als centres privats concertats amb elevada complexitat.

Són diverses les constatacions de l’informe que no fan més que confirmar allò que es va
reiterant de manera continuada: la discriminació que pateixen les escoles concertades en
tot allò que fa referència als ajuts de l’administració que legalment -i en justícia- els
correspon, també pel que fa a l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives
especials i, de manera concreta, com es recull a aquest informe, a les escoles d’elevada
complexitat. Afirmacions que des de la Sindicatura es traslladen com seriosos tocs d’atenció
respecte d’aquesta situació i que, per al nostre sector, dissortadament, no presenten novetats...

Així, diu (pàg. 55) que el finançament del concert a través dels pressupostos de la Generalitat
“situa els centres concertats amb alta o molt alta complexitat en una situació financera
més precària que la resta de centres concertats, i també que altres centres públics amb
alta o molt alta complexitat (...) en comparació amb la resta de centres públics amb elevada
complexitat, aquests centres (els concertats) tenen una dotació de plantilles significativament
més baixa, la qual cosa dificulta l’atenció de la diversitat. I en comparació amb la resta de
centres concertats, aquests no compten amb els mateixos ingressos procedents de les
aportacions de les famílies i tenen més dificultats per fer front a despeses no cobertes pel
concert, de vegades per atendre aquesta diversitat. Paradoxalment, i a diferencia del sector
públic, hi ha centres concertats amb elevada complexitat que tenen una dotació de
plantilles més baixa tant dels centres públics sense aquesta complexitat, com també dels
centres concertats amb una composició social afavorida”. I remata dient que les subvencions
del Departament  per incrementar el finançament dels centres concertats amb alta o molt alta
tenen “mancances relacionades amb la quantia de l’import i, conseqüentment, pel seu caràcter
compensatori, mancances que no fan efectiu ni el finançament ni la compensació
econòmica dels centres”. A més, reitera l’informe (pàg. 57) que “la dotació de plantilles
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finançada amb fons públics als centres concertats sigui comparativament menor a la dels
centres públics de complexitat estàndard” i que “per efecte d’aquesta manca d’equiparació,
els centres concertats amb elevada complexitat tenen menys assignació de plantilla que
els centres públics de baixa complexitat”. 

L’informe aporta també una sèrie de dades, interessants i significatives, que il·lustren les
afirmacions que contempla. Vegem-ne algunes.

Pel que fa a la dotació de personal docent als ensenyaments de règim general, en el
període 2010-2022 (Taula 5, pàg. 44), mentre que al sector públic ha hagut un increment del
nombre de professorat del 14,7% quan l’alumnat ho ha fet en un 10,4%, als centres concertats
l’increment de professorat ha estat del 0,6% (!!) mentre que l’alumnat ha augmentat en un 12%.
Dos punts més d’augment de l’alumnat en favor del sector concertat respecte del públic
suposen un diferencial del 14,1% de puja de la dotació de professorat en el sector públic
en detriment del concertat.

Una altra, referent a les ràtios de personal docent per unitat (taules 10, pàgs. 49-50 i 12, pàg.
54). Als centres públics de complexitat molt alta, als nivells d’Educació infantil 2n cicle i
Primària, aquesta ràtio és de 2,0 docents/unitat, mentre que a l’ESO és de 4,0 docents/unitat. Als
de complexitat alta, la ràtio per als primers nivells indicats és de 1,8 docents/unitat i de 4,7
docents/unitat a l’ESO. A les escoles concertades de complexitat molt alta, la ràtio
docent/unitat a l’etapa d’Educació Infantil 2n cicle és d’1,2; d’1,8 a Primària i de 2,2 a l’ESO. Per
a les escoles de complexitat alta, aquestes ràtios són, respectivament, d’1,3, 1,7 i 2,0. 

És a dir, en una igualtat de condicions en l’escolarització d’alumnat, a les escoles d’una línia,
els centres públics de complexitat molt alta disposen de 3,6 professors més que els
concertats a tota l’etapa d’EINF/EPRI i de 7,2 professors més a la d’ESO. Mentre que a les
d’alta complexitat, els públics disposen d’1,8 professors més que els concertats en la
totalitat de les etapes d’EINF/EPRI i de 10,8 professors més als públics que als concertats
a l’ESO. Podem fer l’exercici d’aplicar aquestes diferències segons el nombre de línies... Així,
amb dues, 7,2 i 14,4 docents més, respectivament a EINF/EPRI i ESO, en favor dels centres
públics en escoles de molt alta complexitat o 3,6 i 21,6 als de complexitat alta, també en
favor dels centres públics... I si aquestes dotacions es tradueixen a cost de personal,
considerant el criteri del Departament per a realitzar els càlculs (docents amb 2 estadis i 5
triennis, de manera que  cada docent suposa un cost anual de 49.804,47 € a EINF/EPRI i
56.195,73 a l’ESO), un centre concertat de dues línies suposaria una despesa pública, només
per al personal docent a l’aula, d’1,17 ME anuals a cada centre de molt alta complexitat i
d’1,4 ME anuals a cadascun de complexitat alta. Despesa pública ara inexistent.

Podríem continuar aportant les dades dels recursos especialitzats (pàgs. 99 a 103), encara que
l’extensió d’aquesta editorial ens obligui a fer-ne un ràpid “flaix”. Així, les aules d’acollida,
de les que un 68,9% de centres públics de molt alta complexitat en té dotació d’aquest tipus
d’aula front un 45% de centres concertats de la mateixa tipologia, o un 45,8% dels primers
davant un 30,2% dels segons si ens referim a centres d’alta complexitat. O els SIEI, de les
quals disposa un 22,8% de centres públics de molt alta complexitat contra un 10,0% dels
concertats, i, si són d’alta complexitat, en disposa un 40,3% de centres públics davant de
l’1,9% dels concertats... També els Tècnics d’Educació Infantil, Tècnics d’Integració Social...

En definitiva, un document més que testimonia els dèficits de provisió i d’integració del
personal d’atenció eductiva als centres concertats d’elevada complexitat, la manca



d’actuació de l’administració pel que fa al compliment de les previsions dels Decrets 150/2017,
de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu i
11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en
els centres del Servei d'Educació de Catalunya i, en definitiva, la greu situació de
discriminació que pateix l’escola concertada pel que fa, també, als recursos públics que
s’han de destinar a l’escolarització de l’alumnat vulnerable, que s’accentua,
paradoxalment, en aquelles escoles de funció més social.
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Com s'ajuda els alumnes a llegir per plaer?,
per Sara Cañete - Catalunya Ràdio
A Catalunya, l'11,2% dels infants no entenen el que llegeixen quan finalitzen la primària i un
de cada quatre acaba amb un nivell baix o mitjà-baix en competència lingüística, segons dades
del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Un baix nivell de comprensió lectora condueix a un baix rendiment acadèmic i és un factor
clar de risc per a l'abandonament escolar prematur. Això ho saben prou bé les escoles, on no
només s'ensenya a llegir bé, sinó que també treballen perquè sigui un plaer per als alumnes i
que llegir es converteixi en un hàbit que vagi més enllà de les parets del centre.
 

La biblioteca escolar, un tresor

L'escola Arquitecte Gaudí de Sant Feliu de Llobregat és un bon exemple de les activitats que
podem trobar a la majoria de centres de Catalunya per aconseguir que la lectura sigui un plaer.

Cada dia hi dediquen 30 minuts i es treballa amb altres projectes, com la lectura per mentoria,
on emparellen els alumnes més grans --els de cinquè i sisè de primària-- amb els de cinc anys, que
just comencen a desenvolupar aquesta habilitat; les recomanacions literàries, que fan que llegir
sigui una experiència compartida; o la lectura en veu alta.

Les propostes han de ser de qualitat i amb diferents nivells de dificultat (Sara Cañete /
Catalunya Ràdio)

Però la gran eina que tenen en aquest centre és la biblioteca escolar. Un espai càlid i acollidor
on, a més, compten amb el suport d'una bibliotecària que facilita recomanacions i propostes als
alumnes i que ha aconseguit que la lectura es converteixi en una motivació i un espai
imprescindible per als alumnes.

https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-migdia/com-sajuda-els-alumnes-a-llegir-per-plaer/noticia/3201209/


Per la Rosana Azol, la directora de l'escola, l'altra gran virtut d'aquest espai és que els alumnes
també el poden fer servir fora de l'horari escolar:

"Tenir una biblioteca de centre que no només s'utilitzi en horari lectiu sinó que les
famílies també hi puguin venir després de classe per escollir un llibre i acompanyar els
seus fills en aquesta lectura és molt important."

Acostar-se als llibres des del joc vincula la lectura amb l'oci (Sara Cañete / Catalunya
Ràdio)

Llegir amb l'ajuda d'altres arts

El gust per la lectura es pot treballar a totes les edats, abans i tot de saber llegir, i aquí són clau
les altres disciplines artístiques. Magalí Homs és la directora de Tantàgora i impulsora del
Programa Flic Escola, que busca fomentar aquest gust per la lectura aprofitant la seva relació
amb altres arts, com les titelles, el dibuix o l'oralitat.

Organitzen experiències literàries, unes instal·lacions que a través d'estructures lúdiques, a
través del joc, ofereixen una aproximació al llibre, a la il·lustració i al text: 

"La idea és que siguin propostes que no et diuen 'obre el llibre i llegeix', sinó que siguin
una aproximació que jo et proposaré a través del joc perquè sé que després voldràs
obrir el llibre i llegir-te'l sense que jo t'ho hagi de dir".

Unes propostes que funcionen entre els alumnes, que asseguren que agraeixen aquesta estona de
lectura diària i que no s'imaginen l'escola sense l'espai de la biblioteca, que van trobar molt a faltar
durant la pandèmia. Reconeixen, però, que llegeixen poc a casa i coincideixen a dir que el
motiu és que fan moltes activitats extraescolars i quan arriben a casa ja és tard i estan molt
cansats. 
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La escuela como proyecto igualitarista y democrático
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tradicional, esto es, enseñar. No pretendo ni mucho menos rebatir dicha defensa en este artículo, ya que entraríamos en un terreno
lleno de matices ideológicos que es interesante que se discutan –no digo que no–, pero no llegaríamos a ninguna conclusión que no
pase por “lanzarnos al cuello” unos a otros, una vez más. Reconozco que yo mismo en ocasiones, como director de un instituto
público y profesor, me he enfrentado muchas veces a esos dilemas que me han llegado a llenar de incertidumbre. ¿Qué es la
escuela? ¿Cuál es su función principal?

Les cuento una anécdota que, este curso, me hizo ver las cosas de otra manera y aliviar ese estrés del que hablo. En esta última parte
del año se han llevado a cabo en los centros escolares públicos españoles dos procesos democráticos diferentes: por un lado, la
renovación parcial del consejo escolar y, por otro, las elecciones sindicales del profesorado. Me voy a detener en el primero. Como
saben, los consejos escolares son entidades poco conocidas, y mucho menos por parte de familias y alumnado (vamos a ser realistas,
no perciben que sirvan para mucho). Esto es una realidad preocupante que choca con sus verdaderas funciones en el seno de la
conformación de los órganos colegiados para la organización y funcionamiento de un colegio o instituto.

Pues bien, un día, casi en los últimos instantes del período de presentación de candidaturas para esa convocatoria bianual de
renovación, se presentó una madre en mi despacho, que me saludó amablemente (tengo que decir que de entrada la confundí con
alguna profesora nueva). Acto seguido me comentó que estaba muy ilusionada por presentar candidatura, que le parecía importante
estar ahí, al lado de la educación de nuestros hijos e hijas, y que estaba dispuesta, por encima de todo, a colaborar con lo que hiciese
falta. Se despidió con una sonrisa.

Esta amena conversación me dejó pensando y me dije a mí mismo: “¡Caray!, qué alejados estamos muchas veces los centros de las
familias, y viceversa, y qué importante sería si ese sentido participativo, democrático y colectivo sobrevolara a ras cada rincón de la
escuela, principal proyecto social que puede aspirar a ello, al menos como espejo para otras esferas de nuestra vida”. César
Rendueles, en su ensayo Contra la igualdad de oportunidades (Seix Barral, 2020), ya refleja el impacto que tiene para aspirar a una
democracia igualitaria lo que proporciona la educación reglada, “como elemento central de un proyecto de emancipación colectiva y
de construcción individual de una vida digna”, según sus propias palabras.

De entre las distintas acepciones recogidas por el Diccionario de la Real Academia (DRAE) sobre la palabra “participar”, extraemos
un nexo que las une a todas: “Tener algo en común”. Y así es en la concepción democrática e igualitarista de la escuela: las personas
que se unen y se agrupan en teoría nutren el sentido de su participación en un marco de cultura comunicativa y, sobre todo,
colaborativa: todos tienen o quieren tener ese algo en común (el alumnado delegado y los representantes del claustro o del consejo
escolar son algunos ejemplos de esa voz y ese voto individual a la vez que comunitario), y aspiran a hacerlo en igualdad de
condiciones. Pero, ¿produce en sus inercias la escuela ese sentido, o es, en cambio, reproductora de asimetrías relacionales en
donde las jerarquías y factores reproductores de desigualdad social y cultural se imponen a una visión promotora de la igualdad en
escuela en un deseable clima de confianza y cooperación?

¿Han preguntado, como equipo directivo, de qué manera y sobre qué temas querrían participar las familias en la vida del
centro?

Es evidente que, en ese laborioso camino, la participación no es algo que se pueda forzar. ¿Cuántas veces no nos sonará la
circunstancia de que haya que estar “persiguiendo” a familias, alumnado y docentes para que formen parte de esas iniciativas
participativas que han sido reconocidas en muchos estudios como factores clave para buscar la igualdad social? En ese sentido,
recuerdo las palabras de una profesora que tuve en mis últimos estudios universitarios, cuando le comentaba, preocupado, la escasa
participación en una charla que organizamos dirigida a familias. Ella me dijo algo que me sigue pareciendo relevante: ¿Han
preguntado, como equipo directivo, de qué manera y sobre qué temas querrían participar las familias en la vida del centro?

Y esa pregunta, que sigue circulando por mi cabeza algunos años después, me lleva a la idea de que el igualitarismo en la escuela no
es un principio logrado, ni mucho menos (cargamos cada uno de nosotros demasiado en nuestras “mochilas” vitales), pero sí es una
aspiración que debe cuestionarse y aprenderse, como otros saberes necesarios hoy en día. La participación, la ciudadanía o la
democracia escolar no son elementos que vienen “de serie”, por lo que es función de la escuela –y aquí enlazo con el inicio– trabajar
para edificarlos en común. ¿Cuántas de nuestras dinámicas escolares, fruto de una asfixiante burocratización de todos los procesos,
dentro y fuera del aula, no están marcadas por un enfoque directivo, vertical, teórico y casi exclusivamente normativo? ¿Qué papel
tienen en esas dinámicas participativas, si las hay, los colectivos más infrarrepresentados en la historia?

Algunas propuestas para trabajar a través de redes (de aprendizaje-servicio, en comunidades de aprendizaje, de escuelas
democráticas, consejos municipales infantiles, asociaciones de alumnado, grupos interactivos, etc.) caminan en esa otra dirección
socializadora, pero chocan con una escuela fiscalizada, sobrecargada y en permanente tensión, en donde se sigue zarandeando el
rol de los profesionales de la educación, representantes de una forma de autoridad moral que no tiene nada que ver con la imposición
o lo coercitivo, sino como dinamizadores de ese diálogo igualitarista en la escuela del que el alumnado –y también, por qué no, sus
familias– debe ser los grandes beneficiarios .

Por lo tanto, recupero el sentido de la conversación con aquella madre, y me quedo con él. Revivo el intercambio de las reflexiones
con aquella profesora, y traslado su consejo a esa idea de escuela democrática a la que muchos aspiramos, al igual que aspiramos a
tener modelos de vida conducentes al ansiado igualitarismo como proyecto colectivo que mejore nuestra calidad de vida en
cualquiera de sus rincones. ¿Por qué no empezar por la escuela?

Somos la única entidad sin ánimo de lucro del país que nos dedicamos al periodismo. Nosotros no pondremos muros de pago, pero
necesitamos ser 1000 suscriptores para seguir creciendo.

Pulsa aquí y ayúdanos
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