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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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El Gobierno y la mayoría de autonomías
deciden aplazar la nueva Selectividad frente
a un PP que rompe los puentes de la
negociación | Educación | EL PAÍS
La Conferencia Sectorial de Educación, que reúne al Ministerio de Educación y a las
comunidades autónomas, ha confirmado este martes que la nueva Selectividad se retrasará un
año: la primera fase del cambio tendrá lugar en 2025 y la definitiva, en 2028. La transformación
de la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) persigue hacer una prueba más
competencial y coherente con la forma de enseñar que contiene la nueva ley educativa, la
Lomloe. Esa nueva forma de enfocar la docencia debería estar aplicándose desde septiembre
en todos los cursos impares (entre ellos primero de Bachillerato), pero los retrasos en la
aprobación de los currículos educativos y la falta de suficientes programas de formación para el
profesorado han hecho que, en la práctica, el cambio no haya llegado a la mayoría de las aulas.
Los primeros borradores sobre la reforma generaron, además, protestas de representantes de
las disciplinas académicas afectadas, como los filólogos y los filósofos, y de instituciones
vinculadas a las mismas, como la RAE. Y el aplazamiento dará tiempo al ministerio para
escuchar sus propuestas y pulir el diseño antes de tomar una decisión.

El aplazamiento ha sido apoyado por las nueve comunidades gobernadas por el PSOE, así
como por Cataluña, Euskadi y Cantabria. En la reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial,
celebrada el 2 de diciembre, tres comunidades del PP, Galicia, Andalucía y Murcia, también
votaron a favor del aplazamiento. Al término de aquella reunión, la dirección nacional del PP
anunció la ruptura total de la cooperación con el ministerio en la reforma de la Evau. Y, en línea
con aquella decisión, este martes las cinco autonomías del PP (las anteriores, además de
Madrid y Castilla y León) no solo no han apoyado el aplazamiento sino que han planteado una
especie de enmienda a la totalidad sobre los trabajos realizados hasta ahora que hacen
prácticamente imposible la negociación. Sus consejeros han reclamado que las negociaciones
empiecen de cero, que no se implante la llamada prueba de madurez académica (una prueba en
torno a las competencias clave que según los primeros documentos del ministerio iría
incorporando progresivamente en una misma prueba los ejercicios de las asignaturas comunes,
primero los idiomas y después Historia de España e Historia de la Filosofía), y que haya una
Evau única en toda España. Un planteamiento que fuentes socialistas consideran muy influido
por la cercanía electoral.

El ministerio ha señalado, sobre el formato que tendrá la nueva Selectividad, que el
aplazamiento da tiempo para seguir pensando en su diseño. Y que, si bien la idea planteada
hasta el momento pasa por que la fase obligatoria conste de dos ejercicios, uno general en torno
a las competencias clave, y otro de una materia de modalidad del bachillerato cursado (con una
ponderación del 60% para el primer ejercicio y del 40% para el segundo), y la fase voluntaria
(para subir nota) de un máximo de cuatro ejercicios de materias de modalidad, todavía no hay
nada decido. Sobre la realización de una prueba única, los representantes socialistas en la
reunión han insistido en que dicha opción no es viable, ya que las comunidades autónomas
tienen la competencia de completar el currículo educativo del Bachillerato —cosa que hacen las
17 autonomías en todas las materias—, y ello provoca que los contenidos que estudia el
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alumnado no sea, en parte, el mismo en los diversos territorios. La ministra también ha
recordado que la Selectividad sirve para ordenar la entrada en la Universidad en aquellas
carreras en las que no se ofertan suficientes plazas para cubrir la demanda, pero su objetivo no
es dar el título de bachiller, un extremo que corresponde a los centros educativos tras las
evaluaciones que realizan los docentes. “Y confiamos en nuestro profesorado, de la pública y de
la privada”, ha dicho Alegría.

En los 14 años y medio que han gobernado España, ha agregado el secretario de Estado de
Educación, José Manuel Bar, el PP no puso en marcha dicha Selectividad única que ahora
reclaman. Hace poco más de un mes, por otro lado, Madrid planteó un sistema con dos pruebas
de Evau (una para los alumnos que quisieran plaza en la misma comunidad donde hubieran
estudiado el Bachillerato y otra para quienes quisieran matricularse en una Universidad situada
en otra autonomía).

Clima electoral

El plante de las comunidades del PP respecto a la reforma de la Selectividad, en la que pese a
la discrepancia venían colaborando (está por ver si sus representantes asisten finalmente o no a
las próximas reuniones de las mesas técnicas que están en marcha sobre la misma) pone de
manifiesto que el margen para llegar a acuerdos educativos, incluso pequeños, va a ser a partir
de ahora muy escaso, debido al clima electoral. En marzo se disolverán los parlamentos
regionales, a finales de mayo se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales, y más
tarde, en principio a finales de año, las generales. En Educación creen que la decisión del PP
de endurecer su postura educativa también se debe, en parte, al hecho de que la ministra Pilar
Alegría es desde julio la portavoz del PSOE, un cargo le ha dado un perfil más político y ha
reforzado los incentivos del principal partido de la oposición para bloquear cualquier consenso.

La postura del PP también tendrá entre sus consecuencias empujar al Gobierno a medir todavía
más sus pasos en materia educativa hasta el final de la legislatura. La pujanza reformista con la
que el ministerio arrancó la legislatura ha ido reduciéndose progresivamente, especialmente
desde que la anterior titular de la cartera, Isabel Celaá, dejó el Ejecutivo tras sufrir un gran
desgaste para aprobar la Lomloe. Pero aun así el impulso ha continuado. En parte porque la
Lomloe exigía una serie de desarrollos inaplazables, como los decretos de los currículos de
cada etapa educativa y otros mandatos de carácter más genérico, relacionados por ejemplo con
la reforma del profesorado o un nuevo marco legal para las enseñanzas artísticas.

La gran reforma para darle la vuelta al sistema de enseñanza español, que se quedó
descolgado la década pasada de los cambios educativos emprendidos en los países de su
entorno, seguirá en algunos puntos. Pero de forma general cabe esperar que aquello
susceptible de generar polémicas —y en educación casi todo está demostrando ser capaz de
hacerlo— entre en una fase de hibernación a la espera de ver cómo termina el ciclo electoral.
Un primer ejemplo de ello es la propia Selectividad. El retraso de su entrada en vigor durante un
año significará, en paralelo, que no se tome ninguna decisión definitiva antes del fin de la
legislatura ante la impresión (reforzada de nuevo este martes por la actitud de las comunidades
gobernadas por el PP) de que todo paso que dé el ministerio en un sentido u otro será utilizado
para atacar al Gobierno por el flanco educativo.

La selectividad de 2024



Durante su intervención en la Conferencia Sectorial, la ministra Alegría ha enviado un mensaje
de tranquilidad al profesorado y al alumnado, asegurando que a final de este curso, en junio de
2023, se tendrán los modelos y características definitivas de la prueba que realizarán en junio
de 2024 los estudiantes que ahora están en primero de Bachillerato (que inicialmente iban a
estrenar la nueva Selectividad y finalmente tendrán una prueba más parecida a las que se han
venido celebrando hasta ahora).

La ministra también ha aclarado que los fondos del Gobierno para financiar nuevas plazas de
cero a tres años deben destinarse a la creación de plazas públicas, porque así lo ha aclarado la
Unión Europea (de quien proceden los fondos), frente a la petición de algunas comunidades,
como Andalucía. Alegría ha indicado por último que las ayudas a la escolarización de alumnado
ucraniano del ministerio ascienden de momento a 13 millones de euros, el 50% del cual ha ido a
parar a la Comunidad Valenciana porque este territorio ha acogido a la mitad de estos
estudiantes.

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

https://twitter.com/elpaiseducacion
https://www.facebook.com/elpaiseducacion
https://twitter.com/elpaiseducacion
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/388
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Educació reitera que no s'ha "alterat de la
convivència" a l'escola Turó del Drac de
Canet de Mar La República
Aquest escrit arriba després que el Defensor del Poble de l’Estat hagi insistit en la
demada perquè l’executiu català expliqui de forma detallada com s’estava protegint la menor i la
família de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar, que, arran de la demanda per rebre classes
en castellà i segons Gabilondo, han estat sotmesos a una situació de “pressió social i
política”.

L’escrit expressa que Educació ja va manifestar que, com a conseqüència de l’atenció mediàtica
que havia generat el cas, s’ha mantingut un contacte continu amb el centre i no s’ha tingut
“constància de cap acció o situació que hagi suposat una alteració de la convivència en el si de
la comunitat educativa”. En aquesta línia, apunta que aquesta informació ja va ser traslladada al
Síndic de Greuges arran de l’actuació d’ofici que va iniciar.

A més, considera que la insistència en aquesta demanada, així com la reiteració formulada en
els mateixos termes lingüístics, “posa de manifest una desconfiança del tot
injustificable” ateses les actuacions que aquesta administració ha seguit en tot moment “per
garantir la convivència, el respecte als drets personals i col·lectius, així com el reconeixement
de la diversitat lingüística i cultural“.

Alhora remarca que el compromís de la conselleria amb aquests valors és “inqüestionable” i
recorda que el departament proporciona a tots els centres educatius a l’inici de cada curs unes
orientacions i instruccions clares i precises per resoldre qualsevol eventualitat relacionada amb
la convivència i el clima escolar, que es poden consultar en els Documents per a l’organització i
gestió dels centres (DOIGC).

A més, apunta que el compromís d’Educació amb l’erradicació de qualsevol actuació que
pugui afectar la convivència dels centres “s’ha posat de manifest també amb la col·laboració
existent amb el Síndic de Greuges” per aclarir i resoldre qualsevol incident que s’hagués pogut
esdevenir o les respostes als requeriments provinents del TSJC. “Com a administració pública
competent s’han adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol perjudici o
discriminació que per raons de llengua d’origen, cultura, religió, gènere o orientació sexual
pugui esdevenir-se en el marc d’actuació dels centres educatius”, assenyala la carta.

En aquest sentit, lamenta les critiques rebudes i que atempten contra les mesures i les
orientacions pedagògiques del departament. “Són mesures que cerquen garantir que, al final
de l’etapa obligatòria, tot l’alumnat del sistema educatiu català, sigui quina sigui la seva llengua
d’origen, hagi adquirit una competència plena en català, castellà i, si s’escau, aranès, que li
permeti desenvolupar-se socialment i professional”, recorda el text que remarca que aquesta és
una exigència recollida en la normativa vigent i un compromís educatiu amb l’equitat i la igualtat
d’oportunitats.

Així mateix rebutja “les pressuposicions” que es desprenen de la carta que el Defensor del
Poble ha fet arribar a Educació i que des del seu punt de vista “contribueixen a exacerbar les
actituds i els comportaments hostils d’aquells sectors més refractaris al reconeixement o al

https://www.larepublica.cat/noticies/educacio-reitera-que-no-sha-alterat-de-la-convivencia-a-lescola-turo-del-drac-de-canet-de-mar-2/


foment de la diversitat lingüística i cultural i, en definitiva, a la protecció deguda a la llengua
catalana”.

Per tot plegat, l’escrit estén la mà a continuar treballant per al reconeixement de totes les
llengües de l’Estat i per la protecció dels drets dels seus parlants, “especialment, d’aquelles
llengües que, com la catalana, han estat i són sotmeses a un procés de minorització continu i
sistemàtic per tal de retallar-ne els àmbits d’ús i l’abast social”.
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Los sindicatos educativos sopesan
coincidir su huelga con los médicos
Año nuevo, vida nueva, pero no en la comunidad educativa de Cataluña. Así lo aseguran las
fuentes consultadas por Crónica Global, que lamentan que el conseller de Educación, Josep
Gonzàlez-Cambray, no haya “cumplido su parte del trato” hasta ahora. Este miércoles tendrá
lugar la que se considera la última reunión entre el departamento y los sindicatos, y que no se
prevé muy esperanzadora pues, hoy por hoy, la Administración no se ha movido. Por eso, los
docentes prevén convocar nueva huelga a finales de enero. Y una de las opciones que hay
encima de la mesa es hacerla coincidir con la de médicos, prevista para el 25 y 26 de ese
mes. 

Las reiteradas reuniones no han derivado en avances pese al acuerdo alcanzado entre ambas
partes el pasado septiembre, cuando el Govern y la parte social pactaron desconvocar dos
huelgas educativas a cambio del retorno de la hora lectiva y de empezar un proceso de
negociación “real”.  Ante este panorama, el colectivo vuelve a las calles. Primero, con
movilizaciones; luego, con huelgas.

Josep González Cambray, consejero de Educación de la Generalitat / EUROPA PRESS

Las líneas rojas

“Me extrañaría que hubiese alguna sorpresa en esta reunión”, expresa una fuente sindical en
declaraciones a este medio. Y es que, hoy por hoy, el retorno de la hora lectiva en primaria y
secundaria es lo único que han podido arrancar a la Generalitat. La medida supone la
incorporación de 3.566 docentes a los centros públicos a partir del 1 de enero de 2023.

Aunque es una medida positiva, la ven insuficiente. Y lamentan que el conseller se haya
quedado en esa pantalla y no se haya mostrado dispuesto a dialogar sobre otros temas que les
preocupan. Entre ellos, el avance del calendario escolar --motivo que inició el conflicto
educativo--, la recuperación de las horas lectivas para los mayores de 55 años y el decreto de
plantillas "que tanto daño hace a la democracia de los centros" y a las personas que tienen
enfermedades crónicas, embarazadas o niños --ya que da el poder a las direcciones para
elegir a dedo al profesorado--.

Decepcionados con los Presupuestos

Los sindicatos no esperan “nada” del encuentro que tendrá lugar en la Consejería de Educación
este miércoles a partir de las 11:30 horas. Por eso, derivan la responsabilidad a Cambray, de
quien dependerá que el conflicto educativo continúe. “Si el conseller busca dinero puede
llegar a satisfacer las demandas”, aseguran las mismas fuentes, que lamentan que ERC no
haya puesto de su parte para incluir mejoras en los Presupuestos de la Generalitat para 2023.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa / EP

En este sentido, también se muestran “decepcionados y menospreciados” por el PSC y los
comunes, de quienes esperaban más presión. “Casi nadie está por la faena”, agregan. Y
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señalan especialmente a los socialistas: “La estrategia de Salvador Illa es captar el mundo
empresarial para ganar, en un futuro, voto de la antigua Convergència. De ahí que su máxima
prioridad no sea la comunidad educativa”. Aunque sí reconocen que el partido ha apretado en
cuestiones como la Formación Profesional (FP).  

Los sindicatos ven muy preocupante la situación en Cataluña. Especialmente después del
anuncio de los resultados de las competencias básicas en sexto de primaria y cuarto de la ESO
y que son “culpa de los recortes perpetuos”. Por eso, aseguran que “no se quedarán de
brazos cruzados” e iniciarán, a partir de enero, una nueva oleada de movilizaciones.

https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/salvador-illa
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/parlament-rine-cambray-preinscripcion-fp_739631_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/preocupacion-por-caida-nivel-alumnos-en-matematicas-catalan-ingles_751088_102.html
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El PP ha obert un nou front polític 
a compte de la selectivitat, un exa-
men que s’adaptarà al model 
competencial i menys memorístic 
que imposa la llei educativa (Lom-
loe). En la conferència sectorial 
d’Educació celebrada ahir a Ma-
drid, totes les comunitats gover-
nades pels conservadors (Madrid, 
Castella i Lleó, Andalusia, Galícia i 
Múrcia) van exigir una prova úni-
ca a tot Espanya. 

A més, malgrat que fa mesos que 
els grups de treball estudien com 
adaptar les PAU, volen partir de ze-

ro. Madrid i Castella i Lleó van fer un 
pas més i van anunciar que s’aixe-
caran de les taules de treball. Fonts 
del Ministeri d’Educació van con -
siderar que el PP està portant la se-
va «habitual guerra política» al ter-
reny educatiu. 

El secretari d’Estat d’Educació, 
José Manuel Bar, va insistir que una 
selectivitat única a tot Espanya és 
inviable des del punt de vista legal. 
«És una cosa que no va aprovar el PP 
quan va estar en el poder, malgrat 
comptar amb una llei educativa 
pròpia, la Lomce», va recordar. El 
Tribunal Constitucional compta, a 
més, amb dues sentències que van 
establir jurisprudència referent a les 
competències educatives.  

En la redacció dels exàmens de la 
selectivitat, hi ha tres institucions 
competents: el Govern central, les 
comunitats i les universitats. «La 
prova única no és viable tampoc des 
del punt de vista pràctic, ja que cada 
regió té els seus propis decrets cur-
riculars», va afegir. 

La nova selectivitat entrarà en 
vigor el juny del 2028 (i no el juny 
del 2027). Des de setembre ex-
perts en cada assignatura elegits 
per les comunitats veuen com 
adaptar les proves d’accés a la 
universitat al model competen -
cial, cosa que a Catalunya posa en 

pràctica des de fa uns anys. Tam-
bé professors d’universitat, se-
cundària i batxillerat. 

Les comunitats del PP volen ti-
rar per terra aquesta feina i partir 
de zero. «Això augmentaria la in-
certesa entre la comunitat educa-
tiva i les famílies. Nosaltres conti-
nuem treballant pel consens», va 
dir el secretari d’Estat. 

Aquest curs, encara «normal» 

Els alumnes que ara estiguin a se-
gon de batxillerat i que aspirin a en-
trar a la universitat se sotmetran a 
una selectivitat «normal». A partir 
del curs del 2023-2024, el model 
competencial anirà lliscant en els 
exàmens progressivament. A partir 
d’aquest curs, es faran proves pilot, 
que no comptaran per a nota, per 
saber el que falla. 

El juny del 2028 entrarà en vigor 
de manera completa la nova selec-
tivitat. No serà una revàlida per 
veure si els estudiants han après el 
que havien d’aprendre en el batxi-
llerat. Serà una prova de maduresa 
acadèmica per comprovar que estan 
capacitats per anar a la facultat. 

El còmput de la nota seguirà 
com fins ara. Les PAU en suposaran 
el 40%, i el batxillerat, el 60%. D’a -
quest 40% de la selectivitat, el 60% 
correspondrà a la prova de madu-
resa (assignatures comunes, com 
ara anglès i història), i el 40%, a la 
de modalitat (especialitats). n

Front polític del PP 
contra el Govern  
per la selectivitat

Les autonomies del partit conservador demanen unes 
PAU úniques a tot Espanya. Educació confirma que el 
nou model entrarà en vigor el 2028, un any més tard.

ENSENYAMENT 

OLGA PEREDA 
Madrid

Un grup d’alumnes fan la selectivitat a Barcelona, al juny.

Ricard Cugat
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¿Com serà la nova selectivitat?

Les proves d’accés a la universitat, que aniran d’acord
amb el model competencial de llei educativa, no estan a
l’ordre del dia de la reunió d’aquesta tarda entre el
Govern central i les autonomies, però és un tema difícil
que es posarà a sobre la taula

Fa mesos que el Ministeri d’Educació, les comunitats autònomes i les universitats es reuneixen i
treballen per elaborar el decret que reguli la nova selectivitat, una prova que ha d’anar d’acord
amb el model competencial i menys memorístic imposat per a totes les etapes, batxillerat inclòs,
en l’actual llei educativa (Lomloe).

La futura i remodelada selectivitat –que s’implantarà completament el juny del 2028– no està
inclosa en l’ordre del dia de la conferència sectorial que se celebra aquesta tarda entre el
Govern central i les conselleries. Però sortirà en el debat perquè és un tema complex i difícil.

Algunes comunitats governades pel PP, com Madrid i Castella i Lleó, exigeixen una
selectivitat única a tot Espanya. El ministeri, però, no ho admet. «Una prova única no és
possible des del punt de vista legal. Tampoc és necessari», va explicar el secretari d’Estat
d’Educació, José Manuel Bar, poc després d’arribar al càrrec. El que sí que estudia el Govern és
la possibilitat que les proves siguin més homologables, tant en els criteris d’elaboració com en
els d’avaluació.

La nova selectivitat no s’implantarà totalment fins al juny del 2028, un any més tard del previst
inicialment. L’objectiu és tenir més temps per dialogar i arribar a consensos i també per assentar
a les aules la Lomloe, que ha entrat en vigor aquest any en els cursos senars i el que ve ho farà
en els parells.

Fins al 2028, la selectivitat –una prova que té un altíssim nivell d’aprovats a Espanya–
experimentarà canvis. Però seran graduals i començaran en el curs 2023-24. Aquell any, els
estudiants titulats a batxillerat que vulguin accedir a la universitat hauran de superar uns
exàmens similars, però no idèntics als d’ara. El model competencial anirà filtrant-se en les
proves amb l’objectiu que els alumnes discorrin més i siguin més creatius. Al principi, es va
estudiar la idea de fer proves tipus test, però es va rebutjar.

Notícies relacionades

La selectivitat rebrà el nom tècnic de prova de maduresa perquè així ve recollit textualment a la
Lomloe. Això és el que mesurarà, precisament. La maduresa acadèmica dels aspirants per fer
estudis superiors. 

El còmput de la nota seguirà com fins ara. Les PAU suposaran un 40% i el batxillerat, un 60%.
D’aquest 40% de la selectivitat, un 60% correspondrà a la prova de maduresa (els exàmens de
les assignatures comunes, com ara anglès i història) i el 40% restant dependrà de la prova de
modalitat (les assignatures de les especialitats en batxillerat). 

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20221213/com-a-sera-nova-selectivitat-pau-competencial-79892811
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20201027/educacion-ley-celaa-modalidad-bachillerato-general-8175055
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HenryA. i dos nigeriansmés van suportar un viatge d’11 dies sense aigua i ambpocmenjar
*)('&%'$")6#! 5 434

LaGeneralitat
tornarà amb
interessos les
multes cobrades
en lapandèmia

rículums i canvis de la nova llei,
quehatingut terminismoltajus-
tatsenl’aplicació.Enaquestsen-
tit, 15 comunitats autonòmiques
haviendemanat ajornaments.
Desdel2024finsal2028estan

previstes modificacions gra-
dualscapaunacompetencialitat
més gran. El del 2024, que cor-
respon als alumnes que comen-
cen aquest any 1r de batxillerat,
seràsemblantald’anysanteriors
peròno idèntic”, i sesabrà l’estiu
del 2023, segons va anunciar
ahir el secretari d’Estat, José
Manuel Bar. El secretari va ex-
plicar que des del setembre

s’han celebrat grups de treball
compostos per experts, repre-
sentants de les autonomies i els
ministeris d’Educació i Univer-
sitats, i també rectors estan tre-
ballant per introduir els canvis
en les avaluacions. Es treballa
matèria per matèria per profes-
sors de secundària, d’universi-
tat, coordinadorsde laPAU, ins-
pectorseducatius ialtresespeci-
alistes.
La novetatmés gran, una pro-

va de maduresa que exigirà als
alumnes mobilitzar coneixe-
ments de diferents matèries, no
esposaràenmarxael 2024.

Henry A. és un dels polissons que van arribar a les Canàries des de Nigèria al timó d’un vaixell

“Vaigmarxar llunyper sobreviure”
4"(3"42"( *)(

D
esesperat per tanta
violència i fam com
ha patit durant anys
a Biafra, Henry A. li
va suplicar a unpes-

cador al port de Lagos que l’acos-
tés a un petrolier fondejat a la zo-
na. Volia fugir de Nigèria i li era
igual on fos el vaixell, nomésesva
amagarivaresar:eralasegonave-
gada que es jugava la vida a l’At-
làntic sobreuntimó.
Des d’una escullera propera al

lloc on el van desembarcar la tar-
da del 28 de novembre, aquest
mecànicde42anys,casat, ambun
fill i cinc germans que assegura
que depenen d’ell, mira els vai-
xells que transiten el port de Las
Palmas de Gran Canaria i explica
per primera vegada la història
darrere de la foto de Salvament-
Marítim que ha fet la volta al
món...o lesduesfotos,perquèjael
van retratar una altra vegada així,
tot i quepocshosabien.
A lamés recent, la que li van fer

fa dues setmanes, se’l distingeix a
l’esquerra de la imatge amb dos
companys de travessia, amb una
gorra blanca i grisa que conserva.
Capcot, doblegat i amb els braços
caiguts, se l’intueix esgotat sota la
popa del petrolier Alithini II. De
fet, una hora després era al llit
d’un hospital, amb les seqüeles
d’onzediesgairebésensebeure.A
l’altra, presa el 6 d’octubre del
2020, s’hi aprecien la siluetes a
contrallum de tres homes asse-
guts sobre el timó del Champion
Pula, unpetrolier ambbaseaBer-
gen que havia partit deu dies
abansdeLagosiambquèvaconti-
nuar fins a Noruega, ja retingut a
bord com a polissó des que el van
descobrir a Gran Canària. No és
una dada que les autoritats igno-
rin;figuraalseuexpedient,dema-
neraquenotéinconvenientenas-
senyalar-se a l’escena. “Soc jo”,
diu.
La pregunta és per què. Quina

és la raó que empeny algú a expo-
sar-se dues vegades a una traves-
sia tan perillosa? “Per la situació
de Biafra. Ho vaig intentar el
2020, però emvan retornar el ge-

Amb tot això al cap des que va
tornar de Noruega a Nigèria, la
matinadadel 17denovembre li va
demanar a un pescador que
l’acostés sota la popa de l’Alithini
II. Dos homes més joves se li van
sumar. Els va unir l’instint super-
vivència, però el viatge no va po-
dercomençarpitjor.Alcapdepoc
d’amagar-se sota la popa, els va
caure al mar una bossa en la qual
vanreunirelbàsicpersobreviure:
ampolles d’aigua i unmartell, per
silasituacióestornavadesespera-
da a l’oceà i havien de cridar
l’atenció de la tripulació revelant
el seu amagatall com a polissons
fent soroll.
La situació es va tornar deses-

perada el segon dia, quan van
comprovar lespenúriesde la falta
d’aigua, permésqueHenryA.de-
mostrés experiència i expliqués
als seus companys que podien sa-
ciarperuntempslasetmullant-se
els llavis ambaiguadelmar, sense
beure’n, llevat que volguessin
emmalaltir.
Tot i així, en van beure. “Està-

vemtotstresesgotats.Elsegondia
vaig estar a punt de rendir-me”.

Demenjar en tenien, peròobéno
servia de res sense aigua, o bé els
provocavamésset.
El següent desafiament va con-

sistirasuportarel tempssensere-
llotge i en un forat sense llum, on
qualsevol intentdesortirperveu-
reelquehihaviaforasuposavaar-
riscar-se a caure a l’oceà. I per fi
suportar com van poder la son,
fent capcinades, però sempre en
alerta. “Si t’adorms i caus, oblida-
te’n”, apunta.
D’aquesta manera van trans-

córrer lamajorpart dels seusmés
d’11 dies al mar: “No sabíem on
anava el vaixell, només resàvem
perquèparés”.
Quan un dia van sentir que el

motor del vaixell es parava, van
respirar. “Gràcies a Déu, perquè
estàvem a punt de rendir-nos. Si
hagués continuat navegant uns
quants dies més, cap hauríem so-
breviscut”.
Tots tres han demanat asil i ja

han rebut els documents provisi-
onals de sol·licitants de protecció
internacional, que d’aquí sis me-
sos ja els autoritza a poder treba-
llar."

ner d’aquest any, des de Norue-
ga”, relata, en al·lusió al còctel de
violència, terrorisme i fam ex-
trema que han portat 295.000 ni-
gerians a fugir cap a nacions veï-
nes i dos milions més a despla-
çar-se dins del seu propi país,
segons l’Acnur.

“Hevist gentmorint.Vaigdeci-
dir anar-me’n lluny per sobreviu-
re”. Per això va fugir; per això i
perquè no veu cap més manera
d’ajudar la seva família. “No faig
res de dolent, no soc cap lladre”,
recalcaHenryA., quehademanat
aEspanyaque el reconegui coma
beneficiari de protecció interna-
cional per circumstàncies d’espe-
cial vulnerabilitat, petició ara per
araadmesaa tràmit.

Aquestmecànicde
42 anys i ambunfill
admetqueel segondia
de travessiavaestara
puntderendir-se

1$0!&&%/ '&%$(#"!&

La Generalitat de Catalunya
tornarà l’import de les san-
cions que va recaptar durant
el segon estat d’alarma per la
pandèmia de coronavirus,
entreel25d’octubredel2020
i el 9 demaig del 2021, segons
una resolució publicada di-
lluns al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya
(DOGC).
Es tractade totes lesmultes

que es van posar per infringir
les mesures de control de la
pandèmia, com els confina-
ments territorials, les limita-
cions al dret de reunió i el toc
dequeda, entred’altres.
Els ingressos obtinguts es

declararan indeguts, es tor-
naran i, a més, el Govern afe-
girà l’interès legal dels diners
meritats entre la data del pa-
gamentefectiudelasancióila
data en què es proposi el pa-
gament de la devolució de la
sanció. Aquest interès legal
dels diners és un tipus d’inte-
rèsfixatper llei,almargedela
inflació, i que els últims anys
s’haestablert enun3%.
Les persones afectades i

que vulguin sol·licitar la de-
volució han de comunicar les
dades bancàries a través del
formulari de comunicació de
dades bancàries disponible a
l’apartat Tràmits del web de
laGeneralitat.
En el seu moment, el Go-

vernjavaanunciarquetorna-
ria fins a quatremilions d’eu-
ros enmultes que va imposar
durant el primer estat d’alar-
ma, en el tram més dur de la
covid, entre març i juny del
2020.
En aquest cas, el Tribunal

Constitucional (TC) també el
va declarar inconstitucional.
L’Executiu català va tornar
els diners recaptats, però no
sense abansmanifestar que li
semblava injust."

Lanova selectivitat s’aplicarà als alumnes
quecomencenaquest any l’ESO

.!1%-! ,!11$1!+
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El Govern i els consellers auto-
nòmics d’Educació han acordat
ajornar un any l’aplicació de la
nova selectivitat que se celebra-
rà el juny del 2028, tal com es va
resoldre a la comissió tècnica la
setmana passada. Amb aquest
calendari, les noves proves s’es-
trenaran amb els alumnes que
aquest any comencen la secun-
dària amb laLomloe javigent.El
motiu, però, és permetre la im-
plantació gradual dels nous cur-

A la Conferència Sectorial ce-
lebrada ahir dues comunitats,
Madrid i Castella i Lleó, van
amenaçar dedeixar les taules de
treball després deno aconseguir
que s’estudiés la provaúnicaper
a tot el territori espanyol. Les al-
tres conselleries governades pel
PP, com Galícia i Múrcia, van
proposardedonar-seunanyper
estudiar aquestaprobabilitat.
En aquest sentit, Bar va criti-

car la posició “tancada i en mi-
noria” del PP i va afirmar queno
seria “viable jurídicament” ni
“pràctic” no només perquè l’ad-
ministració estatal controla
només la meitat dels continguts
bàsics del currículum de batxi-
llerat (la resta l’elaboren les co-
munitats autònomes), sinó per-
què existeixen sentències del
Tribunal Constitucional que re-
coneixen expressament les
competències autonòmiques en
aquesta matèria (207/2012, de
14 de novembre). Creu que el
riscdelesconselleriesd’abando-
nar les taules per “consignes po-
lítiques” és perdre l’oportunitat
de participar en el disseny de les
proves. “Amb la seva presència
estem molt millor, sense la seva
presència continuarem perquè
és lanostra responsabilitat”."

ElsconsellersdelPP
vanreiterarahir
laproposta
d’implantarunaEBAU
únicaaEspanya
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Educación rechaza la Selectividad única
que pide el PP y avisa: modificará la prueba
con o sin los populares
El Ministerio de Educación ha rechazado este martes la prueba de acceso a la Universidad
única que pide el PP y ha avisado de que si los populares se retiran de las mesas de
negociación, tal y como han amenazado algunas comunidades azules, el proceso de reforma
seguirá adelante. “Con su presencia, muchísimo mejor. Sin su presencia también funcionarán
[las mesas]”, ha señalado el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, tras la
conferencia sectorial que ha reunido a ministerio y comunidades esta tarde.

"

La nueva Selectividad mira a Europa con menos exámenes, menos contenido y más
competencias

"

Saber más

El departamento que dirige Pilar Alegría está en pleno proceso de modificar la prueba de acceso
a la Universidad (que recibe diferentes nombres en cada comunidad) para adaptarla a la nueva
ley educativa. El modelo propuesto por el Gobierno plantea salirse del modelo asignatura-
examen para plantear una prueba más global y en torno a las competencias, tal y como propone
la ley. El examen estrella de este modelo, cuando esté implantado definitivamente, será una
“prueba de madurez” con preguntas tipo test y otras de desarrollar brevemente que ha recibido
críticas por bajar el nivel, según estos reproches.

La reunión ha servido para confirmar la decisión –informal en aquel momento– que se tomó el
pasado día 2 en una reunión técnica para retrasar la implantación definitiva de la nueva prueba
un año más, hasta el curso 2027-2028, tal y como le pidieron al Gobierno 15 comunidades
autónomas. En la cita de hoy, Madrid y Castilla y León –ambas gobernadas por el PP– han
amenazado con levantarse de las mesas si el Gobierno no atiende sus peticiones: la principal
es que se realice una prueba única en todo el Estado, pero también le han pedido otras
autonomías populares que empiecen la reforma de cero.

Bar ha argumentado tras la reunión que no se puede realizar el mismo examen en toda España
por tres razones: jurídica, porque existe una sentencia del Tribunal Constitucional que limita las
competencias del ministerio a las enseñanzas básicas y el resto es de las Comunidades
Autónomas; práctica, porque cada comunidad dicta entre el 50% y el 60% de sus currículos con
los contenidos que consideran, de manera que no son los mismos para todos; y “sobre todo”, ha
dicho Bar, porque no es una propuesta de consenso, “y a eso aspira el ministerio”.

Pero si el PP se levanta de la mesa –o algunas comunidades, al menos– tampoco habrá
consenso, se le ha inquirido. Bar ha replicado que “si la consigna [del PP de levantarse de la
mesa] es política y viene de Genova es difícil de adivinar. [Ellos] pierden la oportunidad de
participar de ese diseño, porque el diseño va a continuar. Con su presencia, muchísimo mejor.

https://www.eldiario.es/sociedad/educacion-rechaza-selectividad-unica-pide-pp-avisa-modificara-prueba-populares_1_9791420.html
/sociedad/nueva-selectividad-mira-europa-examenes-contenido-competencias_1_9206932.html
https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-cambia-selectividad-propone-tenga-examenes-crea-prueba-madurez-academica_1_9203644.html
https://www.eldiario.es/sociedad/educacion-aplazara-reforma-evau-pedirselo-15-comunidades-autonomas_1_9765373.html


Sin su presencia también funcionarán. Es la responsabilidad de todo el mundo y me gustaría
que participasen en el diseño de una prueba acorde a la nueva ley, más competencial y que
está en sintonía con toda Europa para no quedarnos anclados en el pasado”, ha sostenido.

El ministerio también ha recordado que el PP no reformó la prueba en todos sus años de
gobierno, ni cuando modificó la ley de Educación ni en el periodo posterior bajo la batuta de
Rajoy. Si no implantó entonces ese examen único que ahora exige es porque saben que no se
puede, ha sostenido Bar, que señala en clave electoral la posición popular.

Empezar la reforma de cero también ha sido descartado por Educación. “Llevamos meses
trabajando en ello”, ha argumentado Bar. “¿Qué hacemos con los consensos y lo avanzado?
¿Qué le decimos a las decenas de personas que han estado trabajando en ello? La segunda
razón es, ¿garantizaría eso el acuerdo? En tercer lugar, para no generar incertidumbre. Lo
hacemos [el cambio de modelo] de manera transitoria para poder ir cambiando cosas,
evaluando...”, ha sostenido, tras acusar al PP de no tener “voluntad de diálogo” y de intentar
imponer desde la minoría.
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Educació retreu al Defensor Poble la
“desconfiança” sobre les mesures preses
en el tema de la llengua | Redacció |
barcelona | Educació | El Punt Avui
El Departament d’Educació ha recriminat al Defensor del Poble espanyol la seva “desconfiança”
sobre les mesures adoptades per la Generalitat en aquest curs a les aules i altres espais dels
col·legis per “prevenir l’assetjament o molèsties que poguessin sofrir els alumnes per qüestions
vinculades a l’ús de la llengua castellana”.

La secretària general de la conselleria, Patrícia Gomà, ha enviat aquest dimarts una carta a
l’adjunta primera del Defensor del Poble, Teresa Jiménez-Becerril, com a resposta a una altra
missiva prèvia en la qual aquesta demanava a l’administració catalana “informació completa i
actualitzada” sobre les mesures preses.

En la resposta, la secretària recorda que el passat mes d’octubre el Defensor del Poble ja va
instar la conselleria a “una especial vigilància per prevenir la pressió social” que, segons el pare
de la menor de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar (Maresme) que va exigir més presència
del castellà al centre, ha patit o pateix la família i que aquesta pressió “es traslladi o es reflecteixi
en l’àmbit escolar”.

Com a resposta específica a aquesta demanda, Educació ha recordat que ja va informar que al
centre Turó del Drac, on el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar mesures
cautelars i va augmentar fins al 25% el castellà en un aula de P5, “es va mantenir un contacte
continu sense constància de cap acció o situació que hagués suposat una alteració de la
convivència en el si de la comunitat educativa”.

La secretària ha afegit en la carta a l’adjunta que aquesta informació “també es va traslladar al
Síndic de Greuges arran de l’actuació d’ofici que havia iniciat”.

Així mateix, la conselleria ha traslladat la seva “preocupació” perquè de la lectura de la carta del
Defensor “es pot inferir una crítica a les mesures i orientacions pedagògiques que el
Departament d’Educació duu a terme”.

“Aquesta mesures busquen garantir que, al final de l’etapa obligatòria, tot l’alumnat del sistema
educatiu català, qualsevol que sigui la seva llengua d’origen, hagi adquirit una competència
plena en català, castellà i, si escau, aranès, que li permeti desenvolupar-se socialment i
professionalment”, afegeix la secretària.

Segons Patrícia Gomà, “es tracta d’una exigència recollida en la normativa vigent, però sobretot
d’un compromís educatiu amb l’equitat i la igualtat d’oportunitats que el Departament d’Educació
ha contret amb el conjunt de la ciutadania catalana, que de forma majoritària va optar per un
model educatiu inclusiu i integrador per enfortir el marc de convivència compartit”.

Per això, afirma: “Lamentem especialment les pressuposicions que de la lectura de la seva
missiva poden desprendre’s i que, desgraciadament, poden contribuir a exacerbar les actituds i
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comportaments hostils d’aquells sectors més refractaris al reconeixement o al foment de la
diversitat lingüística i cultural i, en definitiva, a la protecció deguda a la llengua catalana”.

En el seu escrit, la conselleria es referma en el seu “compromís amb els valors de respecte a la
convivència”, que és “inqüestionable, com es posa de manifest en totes i cadascuna de les
actuacions que es duen a terme en l’àmbit curricular, administratiu o formatiu”.

En aquest sentit, Educació indica a l’adjunta al Defensor que és “necessari posar en relleu que
proporciona a tots els centres educatius a l’inici de cada curs unes orientacions i instruccions
clares i precises per resoldre qualsevol eventualitat relacionada amb la convivència i el clima
escolar i que es poden consultar en els documents per a l’organització i gestió dels centres
(DOIGC)”.

Segons la secretària, en els DOIGC, que la secretària afegeix de manera sintètica a la carta, “es
detallen els protocols i les actuacions que cal seguir davant la possible alteració del marc de
convivència i d’afectació dels drets personals de qualsevol dels membres de la comunitat
educativa”.

Per tot això, Educació considera que “com a administració pública competent, ha adoptat totes
les mesures necessàries per evitar qualsevol perjudici o discriminació que per raons de llengua
d’origen, cultura, religió, gènere o orientació sexual pugui ocórrer en el marc d’actuació dels
centres educatius”.

El Departament finalitza la missiva posant-se “a disposició” de l’Adjunta al Defensor del Poble
per “continuar treballant per al reconeixement de totes les llengües de l’Estat i per la protecció
dels drets dels seus parlants, especialment, d’aquelles llengües que, com la catalana, han estat i
són sotmeses a un procés de minorització contínua i sistemàtica per retallar els seus àmbits d’ús
i abast social”.
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Els alumnes acaben l'ESO amb pitjor nivell
en totes les matèries - Regió7
Així ho van explicar aquest dilluns a la tarda representants del Departament d’Educació, que
han atribuït aquests (mals) resultats a l’impacte de la pandèmia de la covid-19. «La situació a
Catalunya s’assembla a la d’altres països europeus i del món que també han detectat
pèrdues d’aprenentatge a causa de la pandèmia», justifica la Conselleria, que ahir va
aprofitar per presentar una bateria d‘actuacions de compensació’ per millorar el nivell de
competències dels alumnes.

Canvis en la forma d'ensenyar matemàtiques

Les matemàtiques centraran bona part d’aquestes mesures correctores. Així, Educació
introduirà diferents models d’ensenyament de la matèria per facilitar la seva comprensió als
alumnes. Així mateix, impulsarà acords amb les universitats catalanes per realitzar activitats de
formació permanent del professorat. De la mateixa manera, es fomentaran els Clubs de
Matemàtiques per a docents a partir del curs 23-24.

Examen oral de català

També han patit les competències en llengua catalana. Per la qual cosa, per primera vegada, i
com ja va avançar el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, s’introduiran exàmens orals a 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’avaluaran, entre altres aspectes, la
capacitat d’expressió i la fluïdesa de l’alumnat.

En aquest àmbit, també es reforçarà la formació del professorat i ja aquest curs s’oferiran
4.150 places per obtenir el nivell C2 de competència lingüística en llengua catalana. Alhora, es
proporcionarà als docents de metodologies de foment de l’ús del català. I s’ampliaran els
programes d’acceleració de l’ús del català, que aquest curs s’apliquen en 500 centres. El curs
23-24 se’n sumaran 700 més i l’objectiu és que el 2026 totes les escoles hagin rebut aquesta
formació.

L’anglès com a exemple de desigualtat

Un altre dels aspectes que confirmen els resultats és la desigualtat. 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 alumnes en el nivell alt i molts en el nivell baix
(l’enèsima mostra de l’impacte de la segregació escolar en el nostre sistema educatiu). Una de
les conclusions d’estudi dels resultats 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 anglès, Educació impulsarà les activitats d’immersió en llengua
anglesa als centres de més complexitat, es fomentarà la mobilitat internacional i els intercanvis
d’alumnat (Erasmus+) i es fomentarà la formació per al professorat.
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Després de constatar per enèsima vegada l’impacte de la desigualtat, una altra de les mesures
presentades pel Departament aquest dilluns per intentar pal·liar aquesta situació és l’ampliació
dels centres participants en el Pla de Millora d’Oportunitats educatives (PMOE), que passarà
de 500 el curs passat a 749 aquest 2022-2023.
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El Parlament demana que l'alumnat amb
discapacitat intel·lectual pugui titular l'ESO
- El Diari de l'Educació
Som l'única entitat sense ànim de lucre del país que fem periodisme. Nosaltres no posarem murs
de pagament, però necessitem ser 1000 subscriptors per seguir creixent.

Clica aquí i ajuda'ns!

Tots els grups parlamentaris han votat aquest matí a favor d’una proposta de resolució
presentada pel PSC, i que, segons ha explicat en la comissió la seva portaveu, Esther Niubó,
havia estat sol·licitada per les entitats Dincat i LADD (Associació en Defensa dels Drets de les
Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament). Es tracta de posar fi a una
situació que fa molts anys que s’arrossega i que ja s’ha explicat diversos cops en aquest diari:
l’alumne segueix tot el seu itinerari curricular, amb o sense adaptacions, i és avaluat d’acord
amb els criteris fixats al pla individual. I si aprova, no sempre titula, bàsicament per dues raons: o
perquè la junta d’avaluació considera que “no té el nivell” de l’alumne estàndard, o perquè el
seu itinerari en la formació postobligatòria exigeix suspendre l’ESO, ja que és l’única forma
d’accedir a un PFI adaptat, o perquè tenir el títol resta punts a l’hora d’accedir a un IFE (itinerari
de formació específica).

A banda del fet de no poder titular, i per tant d’estar en desavantatge davant d’una eventual
convocatòria d’oposicions en les quals es demani el títol de l’ESO, la situació comporta un altre
dany col·lateral. Aquests alumnes no obtenen cap reconeixement automàtic del seu nivell de
català malgrat haver aprovat la matèria de català i haver estat escolaritzats en català, i si volen
aquesta acreditació han d’anar a unes proves de B2, que depenen del Departament de Cultura i
que ara per ara no contemplen cap adaptació per les persones amb discapacitat intel·lectual.

En la Comissió d’Educació d’aquest matí, la diputada socialista Esther Niubó s’ha referit a
aquesta situació com una “discriminació manifesta”, mentre que diputats d’altres grups han usat
expressions com “incongruència” o “anomalia”. Al final, s’ha aprovat per unanimitat aquesta
resolució:

«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a: Dictar les instruccions
corresponents per tal de garantir la graduació en ESO de l’alumnat amb discapacitat
intel·lectual, amb o sense adaptació curricular, i tant si ha cursat aquests ensenyaments en
centres ordinaris o centres d’educació especial, en base als criteris d’avaluació establerts en el
pla de suport individualitzat, d’acord amb el progrés educatiu seguit per l’alumnat i,
conseqüentment, reconèixer la seva titulació del nivell de català corresponent a aquesta etapa
formativa.»

El Síndic de Greuges ja es va posicionar al respecte en una resolució feta pública el maig
passat, també a instàncies de la LADD. Després d’analitzar tots els drets que concorren en
aquesta qüestió així com la normativa (des de les Convencions de NNUU dels Drets dels Infants
i dels Drets de les Persones amb Discapacitat, fins a la LOMLOE, la LEC i el decret d’escola
inclusiva), el Síndic acabava demanant al Departament d’Educació que garanteixi “la graduació
en ESO de l’alumnat amb necessitats educatives especials en base als criteris d’avaluació
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establerts en el seu pla de suport individualitzat, d’acord amb el progrés educatiu seguit per
l’alumnat”. “No és suficient –deia el Síndic– denegar la graduació de l’ESO per manca
d’assoliment de les competències bàsiques establertes amb caràcter general per a l’etapa (…),
atès que qualsevol alumne hauria de poder superar l’educació bàsica si realitza un procés
educatiu positiu d’acord amb les seves necessitats”.

En declaracions a aquest diari, la vicepresidenta de la LADD, Montse Tarridas, s’ha felicitat per
la resolució aprovada avui al Parlament, si bé també ha volgut subratllar que s’ha de resoldre
també la situació dels alumnes que al llarg dels anys han hagut de no titular l’ESO malgrat
haver-ho aprovat tot. “Què passa amb tot l’alumnat que no ha pogut titular fins ara? Cal resoldre-
ho també. Molts/es han hagut de renunciar al títol per seguir-se formant, com bé ha explicat la
diputada Niubó”, assegura Tarridas.

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

Clica aquí i ajuda'ns!

https://lectoresilectors.diarieducacio.cat/


Mitjà: rac1.cat

Publicat: 13/12/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 850.902
Lectores

Valor: 977€

URL: https://www.rac1.cat/societat/20221213/103276/educacio-...

Classes de rap i teatre: les mesures
d'Educació per capgirar la davallada de
nivell de català a les aules
Els alumnes de sisè de primària han baixat considerablement el nivell en matèries com
matemàtiques o el català. Aquesta és la principal conclusió dels resultats de les proves de
competències bàsiques del curs passat, que coincideixen amb la recuperació de la pandèmia
i que ja van deixar notes preocupants per als alumnes d'ESO.

El diagnòstic més preocupant ha estat en matemàtiques, on els alumnes de sisè de primària
han obtingut el pitjor resultat dels últims nou anys, amb gairebé cinc punts menys que
l'examen de l'any passat. Una baixada similar al nivell del català, on la mitjana de les proves
ha caigut quatre punts respecte a l'any passat. En canvi, el nivell de castellà s'ha mantingut i el
d'anglès ha millorat lleugerament.

Llegeix també Joel Peña Saavedra

Per revertir la situació, el Departament d'Educació ha anunciat un paquet de mesures que
començaran a aplicar-se a partir del curs vinent. L'objectiu és donar més formació al professorat i
oferir més recursos als centres escolars.

Més recursos per a alumnes i docents

D'una banda, s'introduiran tallers de rap i classes de teatre per treballar el català a les aules, i
pel que fa a les matemàtiques, s'impulsaran models més pràctics perquè els alumnes
entenguin millor la matèria i demostrin més interès.

Alhora, al gener es crearan 2.000 places a les universitats catalanes per tal d'incrementar les
activitats de formació permanent del professorat. De cara al curs 2023/2024, la Generalitat també
vol impulsar clubs de matemàtiques adreçats als docents per arribar cada any a més de 800
professionals.

Hem impulsat mesures compensatòries en aquests tres
àmbits i especialment en centres amb alumnat vulnerable”

Núria Morasecretària de Transformació Educativa

Així ho va anunciar dilluns la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, que assegura
que les mesures ja s'estan posant en marxa i que es donaran dos anys de marge per veure'n
els resultats.
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Senyals d'alerta sobre el nivell educatiu a
Catalunya, per Laura Rosel - Catalunya
Ràdio
Malament en català, matemàtiques i anglès. Les proves de competències bàsiques de la
Generalitat dibuixen un panorama preocupant a final de primària i principi de secundària.
Molt preocupant. Amb una caiguda dràstica dels resultats. Els pitjors, en matemàtiques: a sisè
de primària, es retrocedeix gairebé cinc punts respecte a l'any anterior, i 5,5 a quart d'ESO.

Fa temps que diferents informes i indicadors llancen senyals d'alerta sobre el nivell educatiu a
Catalunya. Els motius cal buscar-los, certament, en els efectes dels dos anys de pandèmia.
Però també en la falta de recursos que el professorat denuncia des de fa temps i que
repercuteix directament en el dia a dia de les escoles i de les famílies.

També hi ha motius que tenen a veure amb el desgavell que suposen tants canvis de model
amb les lleis d'educació i la incapacitat per fer encaixar bé l'educació per projectes amb
l'educació per competències. En els mals resultats dels alumnes també s'hi ha de reconèixer
un cert relaxament en l'exigència de rendiment i d'esforç que se'ls demana; una implicació de les
famílies en l'educació dels fills, que en general ha baixat, i la distorsió que suposen les xarxes
socials.
 

El diagnòstic està clar i els punts febles estan localitzats. Ara cal trobar l'estratègia per
actuar. Com revertir aquesta situació, com fer que el nivell de català, matemàtiques i anglès -en
particular-, però també de la resta d'assignatures, remunti, i el futur d'aquestes generacions de
catalans sigui una mica més prometedor.

Aquí hi tenen molt a dir els pedagogs i -sobretot- mestres i directors. Són ells els
encarregats d'acompanyar dia a dia els alumnes. Cal escoltar-los i cal donar-los les eines, els
espais i la confiança perquè s'hi posin al davant. I la resta ens hi hem de posar al costat, fent
xarxa, fent coixí. Institucions, partits, entitats... el conjunt de la societat està implicat en el repte
de l'educació, que és el pilar de la societat i és una inversió de futur.

L'impuls per corregir aquests mals resultats ha de ser polític, professional i social. Els
desafiaments del futur no són pocs, ni petits.
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Educació deu als instituts tres mesos de
l’assignació per pagar la llum
Els instituts catalans fa tres mesos que no cobren l’assignació del Departament d’Educació
per pagar les despeses energètiques. Els directors dels instituts estan patint ara que l’hivern ja
és aquí i les factures cada vegada són més altes, i mentre la conselleria promet el pagament
“imminent” d’aquesta partida, els centres fan el que poden per continuar mantenint els centres
calents. “Portem tres mesos sense cobrar l’assignació. Sabem que ens ho pagaran, però estem
passant mesos molt durs“, explica en declaracions a El Món la directora de l’institut Xaloc de
Sant Pere de Ribes, Estefania Rodríguez. Tot just aquest dimarts, la conselleria d’Educació
de Josep González Cambray ha arribat a un acord amb la d’Economia per desencallar els
pagaments, segons asseguren els portaveus del departament a preguntes d’El Món.

El cas del Xaloc no és l’únic ni molt menys. El retard de tres mesos en el pagament, que haurien
començat al final del govern de coalició d’ERC i Junts– és generalitzat a tots els centres de
Catalunya. Segons Estefania Rodríguez, responsable d’un centre d’alta complexitat, explica que
l’import de les factures de la llum s’ha duplicat, i fins i tot s’ha triplicat en alguns moments,
cosa que fa que ni tan sols amb l’assignació del departament hi puguin fer front. “Amb la mateixa
quantitat de diners d’abans, hem de mantenir el centre amb despeses molt més altes”, assenyala
amb preocupació. És per això que han demanat un augment d’assignació que la conselleria
s’ha compromès a assumir. De fet, Educació va anunciar el passat dos de desembre que
destinarà 6,5 milions extraordinaris als instituts perquè puguin fer front a la factura energètica.

Causes “administratives” ja resoltes, segons la conselleria

Pel que fa a l’endarreriment de tres mesos en els pagaments, la conselleria, interpel·lada per
aquest diari, ha assegurat que “de forma imminent” es farà el pagament pendent i amb un extra
d’onze milions i mig d’euros pactada aquest mateix dimarts amb el departament d’Economia. Els
retards, asseguren, s’han degut a “temes administratius” que ja s’han resolt.

Tot i aquesta promesa, la realitat és que aquest curs està sent molt complicat als instituts
catalans. “No hi arribem”, insisteix Rodríguez, que defineix aquests mesos com “molt durs”
perquè “tot el que entra surt”. “Carreguem amb un neguit constant de saber si podrem pagar”,
afegeix.

Els directors han de fer malabars per pagar les factures energètiques, que gairebé
s’han triplicat, sense la partida d’Educació

Mentre no arriben els diners de la conselleria, el centre paga les factures gràcies als diners de
les famílies. “Els alumnes paguen 65€ cada any pel material. Els donem llibres, llibretes,
ordinadors… Amb això i els diners de les sortides que es fan al llarg del curs estem pagant
la llum i l’aigua mentre no arriba l’assignació de la conselleria“, explica. Així, amb el permís
del Consell Escolar, sobreviuen a les caríssimes factures de la llum que continuen arribant. La
solució, però, és provisional, perquè els diners propis que utilitzen per pagar aquestes factures
no s’estan utilitzant en altres àmbits on són també necessaris.
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Bufandes a l’aula perquè no hi ha diners

Les condicions tèrmiques de la majoria de centres, a més, són molt dures per a alumnes i
professors. En el cas de l’institut de Sant Pere de Ribes, encara és més extrem perquè els
alumnes estan en barracons, pel que són més vulnerables a la calor i el fred. Per evitar que la
factura es dispari encara més, han hagut de limitar la calefacció a només dues hores al dia i a
dinou graus, pel que els alumnes i professors passen molt fred a l’aula. “El dilluns el fred era
tan horrorós que la vam posar tres hores enlloc de dues, però no ens ho podem permetre”,
explica la directora, que afegeix que els alumnes i mestres fan classe amb abrics i bufandes.

La calefacció no és l’únic que han hagut de regular per no rebre factures milionàries. També han
reduït l’ús de les fileres de llums a les aules. És a dir, que si en una aula hi ha tres fileres de
fluorescents, només n’encenen una. Pel que fa a les llums del centre, també n’apaguen
moltes més que abans per estalviar. “Tampoc no tenim diners per comprar leds i estalviar més”,
lamenta la directora.

Molts instituts es veuen obligats a reduir les hores de calefacció, pel que els alumnes
van a classe amb abrics i bufandes

“El que fa el departament és ciència ficció”

El delegat d’FP de la UGT, Jesús Martín, avisa que els centres no podran continuar fent front al
cost de les factures de la llum si no reben immediatament l’assignació de la conselleria, en
especial si les condicions meteorològiques són adverses, com ho estan sent els últims dies. “Ja
s’estan desviant recursos d’altres llocs on fan falta per pagar les factures i hi ha molta incertesa
entre els equips directius”, assenyala. Per resoldre la situació, a banda de pagar l’assignació
que hi ha pendent pels mesos de setembre, octubre i novembre, Martín creu que el Govern ha de
destinar els fons Next Generation a fer les reformes necessàries als centres perquè siguin
eficients energèticament. “Que siguin els centres els qui avancen els diners per fer reformes i
hagin d’esperar cinc o deu anys a cobrar-los és ciència ficció”, denuncia.

Per això, insisteix que cal una partida als pressupostos d’Educació per fer els centres més
eficients tant per estalvi com pel confort dels alumnes. “El problema no és només la calefacció.
Entre maig i octubre tenim problemes de calor i la mala climatització només es pot resoldre
fent una inversió en sistemes renovables“, explica. Afegeix, irònic, que “quatre ventiladors no
resolen res”. Demana una aposta decidida de la conselleria en aquest sentit per evitar que els
alumnes hagin de fer classe amb abric i bufanda. “Cal fixar-se també en l’entorn si es vol un
bon rendiment acadèmic“, recorda.

Martín creu que hi ha diverses vies de finançament per evitar situacions com l’actual. “Es podria
demanar un préstec a llarg termini amb un interès pactat i beneficiós per a totes les parts. De
vies, n’hi ha”, resol. A banda, assegura que el departament hauria de comptar també amb una
partida extra pels centres de nova construcció, ja que els materials estan pujant molt de preu i
les obres s’estan paralitzant perquè ningú vol assumir els costos. “Així, la substitució de centres
antics s’ajorna sine die“, denuncia abans de posar d’exemple els barracons de l’INS Xaloc.
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Creix la detecció d'alumnes amb necessitats
especials, com dislèxia, TDAH i autisme
A les aules cada vegada hi ha més alumnes amb necessitats educatives especials que afecten
el seu aprenentatge. És una percepció dels docents i les famílies, i que també confirmen les xifres.

En només dos anys, els alumnes amb necessitats educatives especials han passat de
representar el 6,7% del total al 8,5%. I això s'explica, sobretot, perquè hi ha una millor detecció i
una millor formació dels professionals.

Els diagnòstics que més han augmentat són els trastorns de l'espectre autista, que han passat
de 27.752 --el curs 2018-2019-- a 38.006 --el curs 2020-2021.

I també els trastorns de l'aprenentatge, com la dislèxia, la discalcúlia o el trastorn per dèficit
d'atenció i hiperactivitat (TDAH), que en dos cursos han passat de 9.637 a més de 12.167.

Evitar l'abandonament escolar

Detectar-los a temps és fonamental per decidir quines adaptacions necessiten a l'aula per
evitar que, a la llarga, abandonin els estudis. Montse Pàmias, cap de Psiquiatria infantil de
l'Hospital Parc Taulí Sabadell, assegura:

"Un infant amb una intel·ligència estàndard, però amb dificultats en l'atenció, en la
identificació de les emocions, o en la manera com llegeix o com calcula, té més risc de
deixar els estudis".

En canvi, "si li adaptem l'estructura d'aprenentatge i l'entorn en què estudia, té moltes més
probabilitats de tenir èxit".

https://www.ccma.cat/324/creix-la-deteccio-dalumnes-amb-necessitats-especials-com-dislexia-tdah-i-autisme/noticia/3201407/


Aquests trastorns, afegeix Pàmias, solen aparèixer lligats a canvis en l'exigència acadèmica. Un
dels moments clau és el pas a la secundària, en què, per als infants amb trastorns de l'espectre
autista, a aquest augment del nivell se sumen més dificultats en les relacions socials.

Atenció personalitzada i manca de recursos

Des dels centres fan mans i mànigues per ajudar en la detecció i per oferir una atenció més
personalitzada a aquests alumnes, però asseguren que els calen més recursos per arribar a
tothom.

A l'Escola Mogent de la Roca del Vallès sempre que poden treballen amb dues mestres a l'aula,
o fan desdoblaments per poder tenir grups més reduïts.

A l'Institut 9 de Santa Coloma de Gramenet, el 15% de l'alumnat està diagnosticat amb algun
trastorn del neurodesenvolupament. Per atendre'ls han adaptat la plantilla. José Antonio Serrano
n'és el director:

"En comptes de tenir un professor més d'educació física, història o català, vam decidir
tenir una orientadora més".

El reportatge complet es pot recuperar aquí:

Augment del 120% a les escoles bressol de Barcelona

Els infants amb necessitats educatives especials que s'han detectat a les escoles bressol de
Barcelona ha pujat un rotund 120%.

A La Filadora, una de les escoles bressol municipals del barri de Sant Andreu, a Barcelona, van
començar el curs amb 8 places d'alumnes amb necessitats educatives especials. Ara, però, ja han
detectat altres criatures que podrien tenir-ne i que estan en observació.

Mira el reportatge sencer aquí:

L'augment s'atribueix a dos factors. El primer és que les professionals de les escoles bressol estan
més preparades per detectar aquests casos. I el segon, que s'ha canviat la metodologia de
treball, més centrada en la llibertat de l'infant.
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Aquestes titulacions d'FP Dual tenen el
futur assegurat - Empordà
Un gest tan simple com donar-li a l’interruptor i tenir llum té darrera ciència, una infraestructura i
un equip de milers de persones que vetllen diàriament per fer que l’electricitat arribi a casa. La
transició energètica cap a un model en el qual les fonts d'energia renovables substituiran
als combustibles fòssils, i la digitalització de la xarxa de distribució, necessitaran
professionals qualificats i capaços d'entendre tots els canvis que es produiran en l'operació, el
manteniment, la modernització i l'ampliació de la xarxa elèctrica. Tot això, aplicant l'ús de les
noves tecnologies.

L'informe ‘Connecting the dots: Distribution grid investiment to power the energy
transition’ d eEuroelectric, E.DSO i Deloitte, en el període 2020-2030 s'invertiran entre 375 mil
i 425 mil milions d'euros en la digitalització de la xarxa elèctrica de la Unió Europea i el Regne
Unit, generant 500 mil llocs de treball. A Catalunya, Endesa invertirà entre 2023 i 2025 prop
de 994 milions d'euros per a digitalitzar la xarxa elèctrica i generarà més de 2.900
ocupacions – directes o indirectes-, a raó de 960 per any.

Per a poder desenvolupar tots aquests canvis, els professionals del sector són essencials. “És
una necessitat vital per a dur a terme totes les inversions que tenim previstes”, apunta Josep
Maria Sayols, responsable de Compres en l'Àrea de Xarxes d'Endesa Distribució.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i e-Distribució, la filial de xarxes
d'Endesa, han posat en marxa un programa de 130 hores integrat en el Grau Superior en
Sistemes Electrotècnics i Automatitzats i Grau Mitjà en Instal·lacions elèctriques i
automàtiques, amb l'objectiu de professionalitzar encara més als alumnes i adaptar-los a les
demandes actuals del mercat laboral.

Un ofici de futur i de present

El sector elèctric és un ofici de futur i de present. Va sobreviure a la crisi econòmica de l'any
2008 i també a la de la COVID-19. És, per tant, un dels àmbits més resilients de l’economia. “És
un ofici de present i de futur. Som un sector estratègic. L'adaptació de la xarxa de distribució
necessitarà a més professionals que també seran clau en la transició elèctrica”, apunta el
directiu d'Endesa.

“Sempre dic que el sector elèctric té capacitat d'absorció infinita, tots els alumnes tenen cabuda.
Tenim moltes empreses col·laboradores. És formació pràctica de veritat. A més, som presents en
tot el territori. És una professió necessària tant en una gran urbs com Barcelona com al poble
més petit del Pirineu”, explica.

El sector elèctric és un dels més resilients cedida

Les dades de l'Estadística d'Inserció Laboral de Graduats en Formació Professional
indiquen que, dins de les modalitats de formació professional, l'FP dual és la que té més taxa
d'inserció laboral. El primer any després de finalitzar el Grau Mitjà, la meitat dels alumnes d'FP
dual aconsegueixen un lloc de treball, un percentatge que augmenta fins als dos terços en el cas
de la FP de Grau Superior.

https://www.emporda.info/economia/2022/12/14/titulacions-fp-dual-futur-79742205.html
https://www.emporda.info/economia/2022/10/25/aixi-funciona-autoconsum-electric-77480249.html
https://www.edistribucion.com/
https://www.endesa.com/es/proyectos/todos-los-proyectos/transicion-energetica/redes-inteligentes/conectando-fp-dual-con-redes-de-distribucion


“Necessitem perfils multidisciplinaris. Ens sembla important que els professionals del futur
coneguin tots els puntals, no sols l'especialitat”, assegura Sayols i afegeix que, amb aquest
projecte, l'objectiu és “retornar-li l'excel·lència a l'ofici” i atreure a la gent jove a una professió
de present i de futur.

Com serà la formació?

El programa comptarà amb una part teòrica i una altra pràctica amb la finalitat d'enriquir la
formació dels alumnes en qüestions com la seguretat o l'ús de les noves tecnologies en
els treballs que es realitzen en les xarxes elèctriques. “El nostre objectiu és que els
estudiants surtin amb la formació que ara mateix demanda la indústria. La legislació en matèria
de prevenció i seguretat, amb algunes actualitzacions puntuals, està datada de l'any 97. És
crucial que rebin aquestes actualitzacions i que sàpiguen com s'està treballant actualment. És
un ofici de risc i es necessita una formació intensiva en seguretat”, assegura Sayols.

L’equip docent és el puntal de tota formació. I amb el fi de mostrar-los les últimes novetats i
actualitzacions del sector, e-Distribució ha format de manera gratuïta al professorat amb una
part teòrica i una altra pràctica. La segona amb una especial importància. “Hem intentat que
visquin l'ofici i el puguin transmetre. Han fet treballs en altura, simulació de treballs en tensió. Tot
això amb l'ús dels últims equips i protocols de protecció”, apunta Sayols.

Els estudiants realitzaran les seves pràctiques en les empreses col·laboradores d'Endesa i
podran conèixer de primera mà com s'opera i gestiona la xarxa elèctrica en l'actualitat. Com
s'utilitzen les noves tecnologies sobre el terreny, com per exemple, l'ús de drons, i tots els
protocols de seguretat.

“Sortim guanyant tots. Per al món acadèmic suposa oferir al mercat laboral professionals
adaptats a les necessitats de la indústria i l'alumne s'emporta una formació de qualitat. Les
empreses col·laboradores també guanyen perquè podran fer una selecció natural a través de les
pràctiques. I nosaltres guanyem professionals formats i ben qualificats que ens ajudaran a
aconseguir els nostres objectius per a la xarxa elèctrica”, assegura Sayols.

La formació durarà dos anys i, en finalitzar els estudis, els alumnes hauran adquirit
competències específiques per a operar xarxes elèctriques, incloent-hi nova formació en
treballs en baixa tensió, treballs en altura i en instal·lacions subterrànies. A més, s'hauran
familiaritzat amb la cultura empresarial, aspecte clau de l'FP Dual.

A quins instituts de Catalunya s’impartirà l'especialització?

La formació començarà a rodar en cinc instituts de Catalunya, tot i que amb l’objectiu
d’incorporar més centres.: L'INS Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat, l’INS La Pineda
de Badalona, l’INS Giola de Llinars del Vallès, l’INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas de
Vilanova i la Geltrú i l'INS Escola del Treball de Lleida. I, en total, compta amb 120 places.

Aquesta iniciativa, a més, es complementa amb un projecte pilot en un centre de Barcelona per
a impartir, per primera vegada en l'estat espanyol, el Certificat de Professionalitat de
Muntatge i Manteniment de Xarxes Elèctriques d'Alta Tensió de Segona i Tercera
Categoria que implicarà la cessió de les instal·lacions d'Endesa per a realitzar les pràctiques.

Aquesta formació vol atreure més noies a les professions vinculades al sector Cedida

https://www.endesa.com/es/proyectos/todos-los-proyectos/transicion-energetica/digitalizacion/nuevas-tecnologias-mantenimiento


A més, un dels objectius d'aquesta titulació és atreure a més dones al sector. “Ha estat una
professió que tradicionalment ha estat masculinitzada, però és un treball que no coneix de
gènere i en el qual tots podem sumar. La creació d'equips de treballs mixtos pot aportar molt al
sector”, explica Sayols.

Llum Verda: informació per a conèixer el sector de l'energia 

Llum Verda és un projecte d'Endesa que, amb la col·laboració de Premsa Ibèrica, té l'objectiu
d'ajudar el lector a comprendre com funciona el sector energètic i aprofundir en el procés de
transformació sostenible que s'està produint. A través de sis reportatges, aquesta iniciativa
oferirà al lector informació sobre el sector i s'explicarà com s'està treballant en el procés
d'electrificació de l'economia, un element fonamental per a aconseguir la descarbonització i
avançar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic.

https://www.endesa.com/ca
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L’FP Dual del sector elèctric té una inserció
laboral quasi infinita - Diari de Girona
Un gest tan simple com donar-li a l’interruptor i tenir llum té darrera ciència, una infraestructura i
un equip de milers de persones que vetllen diàriament per fer que l’electricitat arribi a casa. La
transició energètica cap a un model en el qual les fonts d'energia renovables substituiran
als combustibles fòssils, i la digitalització de la xarxa de distribució, necessitaran
professionals qualificats i capaços d'entendre tots els canvis que es produiran en l'operació, el
manteniment, la modernització i l'ampliació de la xarxa elèctrica. Tot això, aplicant l'ús de les
noves tecnologies.

L'informe ‘Connecting the dots: Distribution grid investiment to power the energy
transition’ d eEuroelectric, E.DSO i Deloitte, en el període 2020-2030 s'invertiran entre 375 mil
i 425 mil milions d'euros en la digitalització de la xarxa elèctrica de la Unió Europea i el Regne
Unit, generant 500 mil llocs de treball. A Catalunya, Endesa invertirà entre 2023 i 2025 prop
de 994 milions d'euros per a digitalitzar la xarxa elèctrica i generarà més de 2.900
ocupacions – directes o indirectes-, a raó de 960 per any.

Per a poder desenvolupar tots aquests canvis, els professionals del sector són essencials. “És
una necessitat vital per a dur a terme totes les inversions que tenim previstes”, apunta Josep
Maria Sayols, responsable de Compres en l'Àrea de Xarxes d'Endesa Distribució.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i e-Distribució, la filial de xarxes
d'Endesa, han posat en marxa un programa de 130 hores integrat en el Grau Superior en
Sistemes Electrotècnics i Automatitzats i Grau Mitjà en Instal·lacions elèctriques i
automàtiques, amb l'objectiu de professionalitzar encara més als alumnes i adaptar-los a les
demandes actuals del mercat laboral.

Un ofici de futur i de present

El sector elèctric és un ofici de futur i de present. Va sobreviure a la crisi econòmica de l'any
2008 i també a la de la COVID-19. És, per tant, un dels àmbits més resilients de l’economia. “És
un ofici de present i de futur. Som un sector estratègic. L'adaptació de la xarxa de distribució
necessitarà a més professionals que també seran clau en la transició elèctrica”, apunta el
directiu d'Endesa.

“Sempre dic que el sector elèctric té capacitat d'absorció infinita, tots els alumnes tenen cabuda.
Tenim moltes empreses col·laboradores. És formació pràctica de veritat. A més, som presents en
tot el territori. És una professió necessària tant en una gran urbs com Barcelona com al poble
més petit del Pirineu”, explica.

Els canvis que venen a la xarxa de distribució elèctrica necessitaran professionals més
qualificats Cedida

Les dades de l'Estadística d'Inserció Laboral de Graduats en Formació Professional
indiquen que, dins de les modalitats de formació professional, l'FP dual és la que té més taxa
d'inserció laboral. El primer any després de finalitzar el Grau Mitjà, la meitat dels alumnes d'FP
dual aconsegueixen un lloc de treball, un percentatge que augmenta fins als dos terços en el cas

https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/12/14/fp-dual-sector-electric-79741293.html
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https://www.endesa.com/es/proyectos/todos-los-proyectos/transicion-energetica/redes-inteligentes/conectando-fp-dual-con-redes-de-distribucion


de la FP de Grau Superior.

“Necessitem perfils multidisciplinaris. Ens sembla important que els professionals del futur
coneguin tots els puntals, no sols l'especialitat”, assegura Sayols i afegeix que, amb aquest
projecte, l'objectiu és “retornar-li l'excel·lència a l'ofici” i atreure a la gent jove a una professió
de present i de futur.

Com serà la formació?

El programa comptarà amb una part teòrica i una altra pràctica amb la finalitat d'enriquir la
formació dels alumnes en qüestions com la seguretat o l'ús de les noves tecnologies en
els treballs que es realitzen en les xarxes elèctriques. “El nostre objectiu és que els
estudiants surtin amb la formació que ara mateix demanda la indústria. La legislació en matèria
de prevenció i seguretat, amb algunes actualitzacions puntuals, està datada de l'any 97. És
crucial que rebin aquestes actualitzacions i que sàpiguen com s'està treballant actualment. És
un ofici de risc i es necessita una formació intensiva en seguretat”, assegura Sayols.

L’equip docent és el puntal de tota formació. I amb el fi de mostrar-los les últimes novetats i
actualitzacions del sector, e-Distribució ha format de manera gratuïta al professorat amb una
part teòrica i una altra pràctica. La segona amb una especial importància. “Hem intentat que
visquin l'ofici i el puguin transmetre. Han fet treballs en altura, simulació de treballs en tensió. Tot
això amb l'ús dels últims equips i protocols de protecció”, apunta Sayols.

Els estudiants realitzaran les seves pràctiques en les empreses col·laboradores d'Endesa i
podran conèixer de primera mà com s'opera i gestiona la xarxa elèctrica en l'actualitat. Com
s'utilitzen les noves tecnologies sobre el terreny, com per exemple, l'ús de drons, i tots els
protocols de seguretat.

“Sortim guanyant tots. Per al món acadèmic suposa oferir al mercat laboral professionals
adaptats a les necessitats de la indústria i l'alumne s'emporta una formació de qualitat. Les
empreses col·laboradores també guanyen perquè podran fer una selecció natural a través de les
pràctiques. I nosaltres guanyem professionals formats i ben qualificats que ens ajudaran a
aconseguir els nostres objectius per a la xarxa elèctrica”, assegura Sayols.

La formació durarà dos anys i, en finalitzar els estudis, els alumnes hauran adquirit
competències específiques per a operar xarxes elèctriques, incloent-hi nova formació en
treballs en baixa tensió, treballs en altura i en instal·lacions subterrànies. A més, s'hauran
familiaritzat amb la cultura empresarial, aspecte clau de l'FP Dual.

A quins instituts de Catalunya s’impartirà l'especialització?

La formació començarà a rodar en cinc instituts de Catalunya, tot i que amb l’objectiu
d’incorporar més centres.: L'INS Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat, l’INS La Pineda
de Badalona, l’INS Giola de Llinars del Vallès, l’INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas de
Vilanova i la Geltrú i l'INS Escola del Treball de Lleida. I, en total, compta amb 120 places.

Aquesta iniciativa, a més, es complementa amb un projecte pilot en un centre de Barcelona per
a impartir, per primera vegada en l'estat espanyol, el Certificat de Professionalitat de
Muntatge i Manteniment de Xarxes Elèctriques d'Alta Tensió de Segona i Tercera
Categoria que implicarà la cessió de les instal·lacions d'Endesa per a realitzar les pràctiques.

https://www.endesa.com/es/proyectos/todos-los-proyectos/transicion-energetica/digitalizacion/nuevas-tecnologias-mantenimiento


Un dels objectius d'aquesta formació és feminitzar més el cos tècnic Cedida

A més, un dels objectius d'aquesta titulació és atreure a més dones al sector. “Ha estat una
professió que tradicionalment ha estat masculinitzada, però és un treball que no coneix de
gènere i en el qual tots podem sumar. La creació d'equips de treballs mixtos pot aportar molt al
sector”, explica Sayols.

Llum Verda: informació per a conèixer el sector de l'energia 

Llum Verda és un projecte d'Endesa que, amb la col·laboració de Premsa Ibèrica, té l'objectiu
d'ajudar el lector a comprendre com funciona el sector energètic i aprofundir en el procés de
transformació sostenible que s'està produint. A través de sis reportatges, aquesta iniciativa
oferirà al lector informació sobre el sector i s'explicarà com s'està treballant en el procés
d'electrificació de l'economia, un element fonamental per a aconseguir la descarbonització i
avançar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic.
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La Taula d’Entitats de Cerdanyola i els centres escolars escriuen els desitjos pel barri en
una acció comunitària
La Taula d’Entitats de Cerdanyola i els centres educatius del barri han organitzat l’acte
«Què...
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La Taula d’Entitats de Cerdanyola i els centres escolars
escriuen els desitjos pel barri en una acció comunitària

La Taula d’Entitats de Cerdanyola i els centres educatius del barri han organitzat l’acte «Què
desitges per a Cerdanyola?» que se celebrarà el 16 de desembre a la plaça de l’Onze de
Setembre, a partir de les 10h. La iniciativa és una continuació de la iniciativa que es va
emprendre el mes d'octubre amb motiu de la XIII Mostra d’entitats de Cerdanyola on centres
educatius i entitats de Cerdanyola van dissenyar i crear unes grues de papiroflèxia en les que
els escolars van escriure els seus desitjos per a la comunitat.

dimarts 13 desembre 2022

Un cop passada la festa, els membres de les diferents entitats que formen part de la Taula
d’Entitats de Cerdanyola van manifestar el seu agraïment i satisfacció per haver unit esforços
amb les escoles i instituts del barri en l’organització de la XIII Mostra d’entitats de Cerdanyola.
També van expressar la seva intenció de continuar compartint projectes i organitzar
conjuntament nous actes, amb els que els infants, els joves i les entitats, en tant que són
col·lectius d’aprenentatge mutu, puguin generar vincles més forts i permanents en el treball
comunitari.

En aquesta línia i en la proximitat de les festes nadalenques, l’acte del dia 16 de desembre
consistirà en la lectura dels desitjos que els infants i joves van escriure dins les grues que ja van
elaborar per decorar la Mostra, arrodonint l'acte amb una cantada de cançons per part dels
mateixos participants. I, tancant l'acte, es penjaran grues amb desitjos comunitaris a l’arbre de
les entitats, situat al davant del Centre Cívic de Cerdanyola.

La idea dels desitjos escrits a les grues de paper neix de l'antiga llegenda japonesa Senbazuru,
la qual diu que qualsevol persona que faci mil grues de paper li serà concedit un desig. Aquesta
llegenda es va convertir en un símbol de la pau. D’aquesta forma, tant els centres educatius com

https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/2022/la-taula-d2019entitats-de-cerdanyola-i-els-centres-escolars-escriuen-els-desitjos-pel-barri-en-una-accio-comunitaria


les entitats han escrits desitjos conjunts pel barri en una mateixa acció.

Participants 
Assoc. AJII / Assoc. Cultural Islàmica Annour / Assoc. Cultural de Cerdanyola / Assoc. cultural i
recreativa casal del Barrio / Assoc. Cultural i Social Badenya / Assoc. de veïns Cerdanyola /
Assoc. Guineans i Amics del Maresme / Assoc. Hidaya / Assoc. Jama Kafo / Assoc. Jimayoor /
Assoc. Montse Mompart / Assoc. Murciana Virgen de las Maravillas / Assoc. Sandaga / Assoc.
Tambacounda / Casa de Andalucía / Club d’Escacs Cerdanyola / Escola Camí del Cros / Escola
Camí del Mig / Escola Josep Manuel Peramàs / Espai Gatassa / Espai Jove Cerdanyola /
Fundació Maresme / Hermandad Nuestra Sra. del Rocio / IE Mar Mediterrània / Institut Josep
Puig i Cadafalch / MAT – PES Salesians Sant Jordi.
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Un institut d'Artesa de Segre guanya el
concurs 'Pinta La Marató del 2022' |
Lleida.com
L’obra elaborada pels alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Pere Barnils de Centelles, ha estat
triada com a primer finalista. En aquest cas, el jurat ha destacat la potència de la imatge,
perquè “és molt gràfica i molt directa. Amb dos colors per destacar els aspectes negatius i
positius que afecten la nostra salut cardiovascular”.

Alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú.

Finalment, l’obra realitzada pels alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Escola Salvador
Vilarrasa de Besalú ha estat escollida segona finalista de la 24 edició del concurs Pinta La
Marató. “És un cartell ple d’optimisme. Diferents colors i cors de diferents tipus amb un missatge
rotund: ‘El teu cor, el teu motor’”, explica el  jurat. 

Un total de 144 centres educatius de 88 poblacions han participat en aquesta edició del
concurs, amb un total de 330 propostes que es poden visitar en aquesta galeria.

El jurat del concurs Pinta La Marató d'aquest any ha estat format per Roser Capdevila,
il·lustradora i escriptora; Pepa Poch, creadora i pintora; Pilar Giró, directora artística de l'Espai
Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols; Jordi Labanda, dibuixant, il·lustrador i dissenyador
de moda; Joan Pere Viladecans, pintor i gravador; Pilarín Bayés, il·lustradora, dibuixant i
ninotaire; Josie Pujadas, directora de Diversificació de la CCMA; Núria Castejon, directora del
programa La Marató de TV3 del 2022; Marc Viñas, subdirector general de Cooperació Social i
Voluntariat del Departament de Drets Socials, i Lluís Bernabé, director de la Fundació La Marató
de TV3.

El premi per als alumnes de les classes guanyadora i finalistes serà un cap de setmana en
un dels albergs de la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya, a càrrec del Departament de Drets
Socials.

https://www.lleida.com/noticia_canal/un-institut-dartesa-de-segre-guanya-el-concurs-pinta-la-marato-del-2022

	75fda2f37e784882ad4a751fe6bf22ecd03a5cd6daf807cfe48ab2f4752c68ef.pdf
	93a2efc89ec7591ab13c7deaac11ed6fdc9fe350ff66347fc0da4192400f313d.pdf
	Sumario

	afc2deebd078acb5cc741ce2863d9531aa2276ba9944a476414667543ac87993.pdf
	93a2efc89ec7591ab13c7deaac11ed6fdc9fe350ff66347fc0da4192400f313d.pdf
	El Gobierno y la mayoría de autonomías deciden aplazar la nueva Selectividad frente a un PP que rompe los puentes de la negociación
	Educació reitera que no s'ha alterat de la convivència a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar
	Los sindicatos educativos sopesan hacer coincidir su huelga con la de médicos el 25 y 26 de enero

	9ed4f19920e3d663ea4644800b513222f8e69cfb7346c0431e15626326a52e02.pdf
	93a2efc89ec7591ab13c7deaac11ed6fdc9fe350ff66347fc0da4192400f313d.pdf
	Front polític del PP  contra el Govern   per la selectivitat
	¿Com serà la nova selectivitat?
	La nova selectivitat s'aplicarà als alumnes que comencen aquest any l'ESO
	Educación rechaza la Selectividad única que pide el PP y avisa: modificará la prueba con o sin los populares
	Educació retreu al Defensor Poble la desconfiança sobre les mesures preses en el tema de la llengua | Redacció | barcelona | Educació | El Punt Avui
	Els alumnes acaben l'ESO amb pitjor nivell en totes les matèries - Regió7
	El Parlament demana que l'alumnat amb discapacitat intel·lectual pugui titular l'ESO
	Classes de rap i teatre: les mesures d'Educació per capgirar la davallada de nivell de català a les aules

	93a2efc89ec7591ab13c7deaac11ed6fdc9fe350ff66347fc0da4192400f313d.pdf
	Senyals d'alerta sobre el nivell educatiu a Catalunya, per Laura Rosel - Catalunya Ràdio
	Educació deu als instituts l'assignació per pagar la llum de tres mesos
	Creix la detecció d'alumnes amb necessitats especials, com dislèxia, TDAH i autisme
	Aquestes titulacions d'FP Dual tenen el futur assegurat
	L'FP Dual del sector elèctric té una inserció laboral quasi infinita - Diari de Girona
	La Taula d'Entitats de Cerdanyola i els centres escolars escriuen els desitjos pel barri en una acció comunitària
	Un institut d'Artesa de Segre guanya el concurs 'Pinta La Marató del 2022' | Lleida.com


