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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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Societat
SALUT MENTAL

pregunta “¿En algun moment t’has 
fet mal de manera voluntària o 
conscient?”, un 64,1% diuen que no 
ho han fet “mai” i un 9,9% no volen 
respondre. La resta sí que ho han fet 
en algun moment: el 17,4% “poques 
vegades”, el 6,2% “ocasionalment” i 
el 3,2% “sovint”. “La lectura sobre 
els pensaments suïcides s’ha d’ana-
litzar amb precaució”, matisa la di-
rectora general d’Alumnat, Anna 
Chillida, que en general en va fer 
una primera lectura positiva, addu-
int que la gran majoria dels alumnes 
(79,4%) perceben que el seu estat de 
salut és bo. 

Generació marcada pel covid 
Tot i que la tendència de morts per 
suïcidi es manté estable –en els úl-
tims cinc anys 53 menors s’han lle-
vat la vida i la taxa d’incidència és de 
2 per cada 100.000 habitants–, la fo-
tografia que ofereix l’enquesta con-
firma la gravetat de la salut mental 
infantojuvenil. “Els joves han patit 
molt el confinament. Primer no van 
poder anar a l’escola i després no 
podien relacionar-se lliurement”, 
va dir la directora general de Plani-
ficació i Recerca en Salut, Aina Pla-
za. “Ens preocupa la generació de 
joves que estan marcats per la pan-
dèmia”, va afegir Cambray.  

La guia l’ha elaborat la cap de psi-
quiatria infantil de l’Hospital Parc 
Taulí de Sabadell, Montse Pàmias, 
que va destacar que el covid ha pro-
vocat situacions d’estrès que “han 
desencadenat trastorns mentals es-
pecialment entre els nens”. Les au-
tolesions no sempre s’associen a la 
intenció de suïcidar-se ni a una ma-
laltia mental. Són força freqüents 
entre els adolescents –entre un 20% 
i un 30% han experimentat algun 
episodi autolesiu– quan acaben la 
primària i comencen la secundària. 
De fet, la distinció entre els dos ti-
pus de lesions (les suïcides i les que 
no ho són) és una de les prioritats de 
la guia, juntament amb la possibili-
tat d’ensenyar alternatives per ca-
nalitzar el malestar. “La prevenció 
des dels centres educatius és ideal”, 
va afirmar el conseller Balcells. 
També va defensar que la coordina-
ció entre Educació i Salut farà que la 
relació entre el sistema educatiu i 
sanitari sigui més àgil. 

L’enquesta s’articula en cinc 
blocs: l’autopercepció de salut, la 
manera com se senten en el seu en-
torn escolar, quina relació mante-
nen amb la família i si han patit situ-
acions de violència (s’inclouen 
temptatives de suïcidi) i abús i ad-
diccions. En aquests últims dos 
blocs només hi han participat 
180.000 alumnes, ja que se n’ha ex-
clòs els de 5è i 6è de primària. El risc 
de patir un trastorn mental entre els 
4 i els 14 anys s’ha anat incremen-
tant des del 2015, quan un 4,5% dels 
infants tenien possibilitats de des-
envolupar-ne. El 2019 la xifra va 
créixer fins al 7,5% i el 2020 es va as-
solir la xifra rècord del 10,6%. El 
2021, el risc va baixar al 9,4%, però 
continua molt per sobre de la regis-
trada a l’època prepandèmica.e

Un de cada quatre 
adolescents s’ha 

autolesionat
Salut i Educació formaran mestres per detectar i 
acompanyar els estudiants amb ideació suïcida

Una gran 
majoria dels 
alumnes, un 
79,4%, 
perceben que el 
seu estat de 
salut mental és 
bo, segons 
l’enquesta del 
Govern. 
ANTONIO GUILLEM / GETTY

L’onada de malestar i problemes de 
salut mental entre els infants i els jo-
ves no és només una qüestió de 
quantitat, sinó de gravetat. Un 
26,8% dels joves catalans d’entre 12 
i 18 anys verbalitzen que s’han au-
tolesionat o s’han fet mal voluntàri-
ament almenys un cop a la vida, i un 
43% han arribat a pensar en algun 
moment que es volen morir. Són da-
des que emanen de la primera gran 
enquesta que han fet conjuntament 
els departaments de Salut i Educa-
ció per mesurar el benestar emocio-
nal dels estudiants, a partir de les 
opinions i experiències de 270.000 
alumnes d’entre 10 i 18 anys (de cin-
què de primària a batxillerat i FP) de 
1.965 centres. Segurament algunes 
de les conductes podien tenir una in-
tencionalitat suïcida i altres eren 
una manera perjudicial de gestionar 
el dolor emocional, la ira o la frustra-
ció, sense voluntat de posar fi a la 
pròpia vida. Però, per prevenir-les, 
el Govern formarà els mestres en 
l’abordatge de conductes suïcides i 
autolesives perquè tinguin eines per 
detectar els estudiants que es trobin 
en aquesta situació, reaccionar-hi i 
acompanyar-los.  

Els consellers de Salut, Manel 
Balcells, i Educació, Josep Gonzà-
lez-Cambray, van presentar ahir el 
protocol d’abordatge del suïcidi i les 
autolesions a les aules. Unes ins-
truccions que es basen en la credibi-
litat del mestre davant de la ideació 
suïcida que l’alumne verbalitza i la 
comunicació fluida entre la direcció 
del centre, la xarxa sanitària i les fa-
mílies. A partir del gener, els dos de-

partaments enviaran als docents les 
directrius i recomanacions per po-
der actuar davant d’un alumne que 
verbalitzi que es vol suïcidar o que 
hagi comès autolesions. Per exem-
ple, en el cas d’un alumne que expli-
ca a un professor que té intenció de 
llevar-se la vida, primordialment es 
demana al docent que no el deixi sol 
en cap moment i que informi de la 
situació a la direcció del centre. Se-
rà aquesta qui, en funció de si la ide-
ació és imminent o no, es posarà en 
contacte amb el 061, la família de 
l’alumne, l’orientador, la infermera 
referent i l’equip d’assessorament 
i orientació psicopedagògic (EAP) 
per activar els circuits establerts. 

Entre el març del 2020 i el març 
del 2021, les temptatives de suïcidi 
entre els joves es van disparar: en 
noies van incrementar-se un 195%, 
i en nois un 10%. Això es va traduir 
en un augment del 23% de les visites 
i un 8,5% dels joves atesos als Cen-
tres de Salut Mental Infantil i Juve-
nil, així com en un augment del 

BARCELONA
GEMMA GARRIDO GRANGER

Xifra  
Un 43% dels menors  
enquestats pel Govern han 
pensat que volien morir

28,5% d’urgències hospitalàries i del 
40% d’ingressos en unitats psiqui-
àtriques. Ara, l’enquesta del Govern, 
que és inèdita, permet posar el ter-
mòmetre del benestar emocional 
dins les aules. Segons les respostes 
dels joves de 12 a 18 anys, un 5,8% 
dels adolescents han pensat “sovint” 
en fer-se mal a ells mateixos; un 
8,3% ho han pensat “diverses vega-
des”, i un 19,1%, “poques vegades”. 

En total, un terç dels estudiants han 
tingut pensaments autolesius com a 
mínim un cop a la vida.  

Sobre el pensament de voler mo-
rir, fins a un 43% d’aquests menors 
han verbalitzat tenir-lo: un 8,7% 
l’han tingut de manera recurrent; 
un 10,9%, diverses vegades, i un 
23,8% algun cop. El 49,1% afirmen 
que no hi han pensat mai i un 4,5% 
s’estimen més no respondre. A la 
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Illa demana el cessament de Cambray
després dels mals resultats escolars i
Aragonès ho rebutja

El president atribueix a la pandèmia el descens del
nivell acadèmic, alhora que el líder de l’oposició
apressa a remuntar les competències de l’alumnat
català

El líder del PSC i cap de l’oposició a Catalunya, Salvador Illa, ha demanat aquest dimecres el
cessament del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, després dels mals resultats
dels alumnes de sisè de primària i quart de l’ESO en les proves de competències bàsiques. Així
ho ha reclamat durant la sessió de control al Parlament al president de la Generalitat, Pere
Aragonès, que ha rebutjat la sortida del conseller.

Illa ha remarcat que és «urgent» i «important» remuntar el nivell en matemàtiques dels
alumnes, alhora que ha recordat a ERC que fa «cinc anys» que governen la conselleria: «Massa
queixes i massa poca feina», ha dit. «Anem costa avall i sense frens», ha assenyalat Illa.

I Aragonès li ha replicat que el Govern ha impulsat «un pla de reforç» en català, anglès i
matemàtiques, tres àrees a les quals hi ha «més marge de millora», així com per contractar
«més docents que mai». El president ha insistit a atribuir a la pandèmia el descens del nivell
acadèmic: «Ignorar que la pandèmia ha provocat efectes en la qualitat educativa seria viure en
un altre món», ha justificat després d’atribuir «bona part» dels resultats a l’impacte de la covid-
19, que va interrompre durant pràcticament un curs escolar l’educació presencial.

Una explicació que no ha compartit Illa, que desvincula la pandèmia de la gestió de Cambray:
«¿Què té a veure amb la pandèmia aprovar currículums quan ha començat el curs? ¿Què té a
veure amb la pandèmia que avançar el calendari escolar hagi impedit una planificació correcta
del curs? ¿Què té a veure amb la pandèmia que al gener hi hagi una modificació de plantilla i
d’horaris? Posi’s a governar i si convé actuï i cessi el conseller», ha conclòs el cap de l’oposició.

Notícies relacionades

D’altra banda, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha traslladat al president la
seva preocupació per la situació «alarmant» de la llengua catalana, especialment entre els més
joves, i ha reclamat la compareixença a la càmbra catalana de la consellera de Cultura, Natàlia
Garriga.

Aragonès ha recollit el guant d’Albiach i ha traslladat que Garriga «no tindrà problema» a
comparèixer al Parlament per explicar les mesures per millorar la situació del català. 

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20221214/illa-demana-cessament-cambray-males-notes-escoles-catalanes-79955449
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221212/resultados-examenes-competencias-basicas-primaria-eso-catalunya-peores-notas-79862860
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221020/govern-contratara-finalmente-100-profesores-mas-educacio-77491829
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Los obispos alertan de una "posible
discriminación ilegal" de los alumnos que
eligen Religión católica
La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha hecho pública una nota en la que hace
una valoración de todo el proceso de implantación de la asignatura de Religión católica, tras los
cambios motivados por la 'ley Celaá', en la que lamenta que se mantengan una situación «que
no es del todo satisfactoria». También alertan de «una posible discriminación ilegal de los
alumnos y alumnas que eligen el área/materia de Religión», al ser penalizados frente a sus
compañeros que optan por lo cursarla.

En concreto, valoran, entre otras cuestiones, que en varias comunidades autónomas haya
disminuido la carga lectiva destinada a la materia y que la desaparición de la alternativa
podría afectar al «principio de no discriminación» a la par que penaliza a los alumnos que
eligen Religión católica en Bachillerato.

Tras finalizar el proceso de concreción de currículum y ordenación académica de las
comunidades autónomas, que concreta la aplicación de la 'ley Celaá', los obispos hacen una
valoración llena de claroscuros. Por una parte, lamentan que se hiciera caso omiso a la
propuesta que presentaron en julio de 2020 en la que plantearon a Isabel Celaá, entonces
ministra de Educación, integrar los contenidos de Religión católica en «un ámbito específico de
educación moral en la escuela». Una «propuesta de integración novedosa» que hubiera
resuelto el problema de la asignatura y le habría dado estabilidad, después de años de estar
sometida a los vaivenes de las continuas reformas educativas.

Sin embargo, el Gobierno no atendió aquella propuesta y el texto final que acabó aprobando
el Congreso reducía la clase de Religión a una hora semanal, cuando en la mayoría de los
cursos era de dos, de acuerdo a la LOE, la ley a la que la LOMLOE, supuestamente, daba
continuidad. La argumentación del Ejecutivo es que las comunidades autónomas podían
modificar este horario, en su ordenación territorial, si lo consideraban.

En la práctica, Aragón, Asturias, Baleares, País Vasco, Valencia, Galicia, Canarias, Cantabria,
Cataluña, La Rioja y Navarra han mantenido la carga de una hora semanal. Solo Andalucía,
Castilla y León, Madrid, Murcia, Castilla- La Mancha y Extremadura han incrementado el
horario mínimo establecido por el ministerio de Educación.

En ese sentido los obispos valoran de forma positiva el esfuerzo hecho por estas últimas
comunidades, aunque lamentan que en los otros casos «no se haya aprovechado esta
regulación para dotar al aérea de Religión católica de un horario más amplio que permita
contribuir con sus saberes básicos al perfil de salida». Además, también deploran «la
desaparición de una alternativa [a la clase de Religión católica] que sostiene el principio de no
discriminación e igualdad del alumnado».

En ese sentido, la comisión para la Educación del Episcopado manifiesta su «preocupación»
por la etapa de Bachillerato en aquellas comunidades autónomas «en las que se penaliza al
alumnado que elige la materia de Religión», al no proponer una alternativa para los optan por
no cursarla. Así, los alumnos de Religión ven «incrementada su carga lectiva semanal», por lo

https://www.abc.es/sociedad/obispos-alertan-posible-discriminacion-ilegal-alumnos-eligen-20221214173919-nt.html
/sociedad/abci-jose-francisco-serrano-oceja-mas-ninos-sin-religion-202204100031_noticia.html
/sociedad/abci-concertada-considera-provocacion-isabel-celaa-embajadora-vaticano-202112091221_noticia.html
/sociedad/abci-castigo-isabel-celaa-asignatura-religion-202201261206_noticia.html


que podrían encontrarse «en condiciones de discriminación».

Una situación en la que los obispos ven necesaria «la defensa jurídica del derecho de
estos alumnos». «Una situación semejante podría darse también en aquellos centros que
permitirían —por vía de los horarios u otra—que quienes no eligen la asignatura de Religión
tenga de hecho una hora libre o una hora más de estudio», recuerdan los obispos. Esto
supondría «una posible discriminación ilegal de los alumnos y alumnas que eligen el
área/materia de Religión».
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EDUCACIÓ

La federació de pares de l’escola concertada Fapel reconeix que hi ha progenitors que no s’hi impliquen, cosa que seria 
necessària. L’aFFac, majoritària a l’escola pública, lamenta el tancament de centres que es va decretar durant la pandèmia.

Les federacions de famílies d’a -
lumnes catalans han sortit en de-
fensa del professorat després de la 
presentació dilluns per part del De-
partament d’Educació dels resul-
tats de les proves competencials de 
sisè de primària i quart d’ESO, que 
reflecteixen un descens del nivell 
acadèmic dels alumnes, i de l’a -
nunci d’una bateria de «mesures 
compensatòries» per mirar de re-
vertir aquests mals resultats.  

Unes mesures que estan enfo-
cades bàsicament a millorar la for-
mació dels professors situant el 
col·lectiu novament al centre de la 
diana. Però les famílies repartei-
xen responsabilitats i apunten la 
conselleria i també a elles matei-
xes. En aquest sentit, la Fapel, que 
agrupa famílies de l’escola con-
certada, fa autocrítica i assenyala 
que no totes les famílies s’impli-
quen el que seria necessari en 
l’educació dels seus fills.  

Prou preparats 

«No podem atribuir el fracàs ro-
tund en les competències bàsi-
ques al professorat. La immensa 
majoria està prou preparat i fa la 
seva feina tan bé com li permet la 
burocràcia, les improvisacions 
legals i algunes idees imaginati-
ves, noves i poc provades», asse-
nyala Josep Manuel Prats, presi-
dent de Fapel, entitat que fa auto-
crítica. «Les famílies hem d’assu-
mir-ne part de responsabilitat. 

No totes poden, ni els ho han po-
sat fàcil, implicar-se personal-
ment i decididament amb el pro-
fessorat per col·laborar i exigir 
conjuntament als seus fills i filles 
aprendre més», assenyala Prats, 
que apunta un altre factor: «Hi ha 
massa famílies que han confiat a 
un dispositiu electrònic la seva 
responsabilitat educativa i d’oci 
familiar. I això té conseqüències 
en el saber estar, saber llegir, es-
criure i aprendre a pensar». 

Lidón Gasull, directora de 
l’aFFaC, també considera injust 
culpar el professorat de l’empitjo-
rament dels resultats de les com-
petències bàsiques de l’alumnat 
català. Segons el seu parer, «ha fa-
llat el sistema». «Hauríem d’haver 
garantit el dret a l’educació com un 
dret fonamental també durant el 
confinament, però no es va fer», 
recalca Gasull, que demana pru-
dència: «Esperem als resultats de 
PISA. Les competències bàsiques 
són un indicador, però no ens mos-
tren la foto definitiva de l’estat de 
salut de l’educació». 

Sense sorpreses 

Per a l’aFFaC, els pitjors resultats 
acadèmics no han sigut una sor-
presa. El març del 2020, l’entitat 
ja va alertar de les conseqüències 
que tindria el tancament de les es-
coles i la no consideració d’a -
questes com a servei essencial.  

Pel que fa a les mesures com-
pensatòries anunciades per Edu-
cació, basades sobretot en la for-
mació en competències del pro-
fessorat, Gasull afirma que és una 

Les famílies admeten una part de 
culpa en la caiguda del nivell educatiu
HELENA LÓPEZ 
Barcelona

Alumnes d’ESO de l’Institut Quatre Cantons del Poblenou, el primer dia de classe, el 7 de setembre.

Ferran Nadeu

RESULTATS EN MATEMÀTIQUES
A LES PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2022

Puntuació mitjana sobre 100
Font: Generalitat de Catalunya
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Problemes 
per sostenir 
la gratuïtat  
a P2

La Diputació de Barcelona va 
denunciar ahir que el preu 
 real per nen en una escola 
bressol municipal, amb l’al-
ça dels subministraments, 
ascendeix a entre 7.500 i 
8.000 euros, molt per sobre 
dels 5.800 que calcula Edu-
cació i partint del qual s’ha 
plantejat la gratuïtat del ni-
vell d’Infantil 2 que s’ha co-
mençat a aplicar aquest curs. 
Qüestió que es posa ara sobre 
la taula per incidir en la ne-
gociació dels pressupostos.  

«El preu per alumne s’ha 
incrementat en 1.000 euros, 
en el curs 2020-2021 ja se 
situava en 6.974. Són les da-
des objectives, la realitat», 
apunta el diputat president 
de l’àrea d’Educació de la di-
putació, Josep Monràs, que 
afegeix que la comissió de 
seguiment entre la conse-
lleria i els municipis que 
s’havia de fer sobre el tema 
no s’ha reunit. 

Quan Educació va deter-
minar la gratuïtat de l’Infan-
til 2, consistoris de tots els 
partits ja van avisar del risc. 
«Els 5.800 euros no són una 
xifra real. No estan calculant 
la factura energètica, la de 
neteja... que recauen sobre els 
ajuntaments», prossegueix 
el diputat, que recorda que a 
Catalunya hi ha 926 centres 
públics de l’etapa 0-3 anys i 
que només 42 són de la Ge-
neralitat. La immensa majo-
ria són municipals. n

H. L. 
Barcelona

Finançament local

Les conselleries de Salut i Educa-
ció han elaborat una guia docent, 
amb instruccions específiques, 
per tractar la conducta suïcida i les 
autolesions a les escoles. El docu-
ment anirà acompanyat d’una 
formació específica dels docents a 
partir del gener. El problema, és 
evident, va en augment: a Catalu-
nya, el 27% dels nens d’11 a 18 
anys s’han autolesionat alguna 
vegada i el 43% ha tingut pensa-
ments suïcides, segons l’enques-
ta de benestar emocional que els 
dos departaments van desenvo-
lupar entre l’alumnat a partir de 
cinquè de primària al maig. 

Aquests percentatges han por-
tat el Govern a moure fitxa. «Hi ha 
un increment de les temptatives 
de suïcidi i autolesions en ado-
lescents. Ens preocupa això i 
que s’estigmatitzi», va re-
marcar el conseller de Sa-
lut, Manel Balcells, en la 
presentació de la guia. 
Balcells va cridar a im-
plantar «mesures de pre-
venció» especialment en 
els centres educatius, el 
«gran espai democratitza-
dor» del territori. «La guia 
permetrà que el docent tingui 
un acompanyament i sàpiga 
què s’ha de fer», va destacar. 

Per la seva banda, el conseller 
d’Educació, Josep Gonzàlez-Cam-
bray, va afirmar que els centres 
educatius tenen la «voluntat» de 

treballar en la «detecció precoç». I 
va destacar que Salut anirà «for-
mant els mestres» a partir del ge-
ner. «Aquesta formació estarà molt 
contextualitzada», va precisar. 

Més nens que nenes 

Segons la directora del Servei de 
Psiquiatria de l’Hospital Parc Taulí 
(Sabadell), Montserrat Pàmies, la 
pandèmia ha influït en el desenvo-
lupament de malalties mentals, 
especialment en nens. «Hi ha un 
àmbit que ens preocupa molt: el de 
les temptatives de suïcidi», va des-
tacar. A més, en aquest aspecte, va 
alertar que les temptatives de suï-
cidi han augmentat el 195% en les 
nenes. També entre nens, però 
menys: el 110%. 

Les temptatives de suïcidi no 
són el mateix que les autolesions. 
En la primera, hi ha una voluntat 
fallida de treure’s la vida. En la se-
gona no necessàriament. Tot i així, 
«una autolesió és l’expressió d’un 
malestar i mereix capacitat d’in-
tervenció», segons Pàmies. 

La guia recomana al docent, 
entre altres coses, no deixar mai 
sol l’alumne que ha comunicat una 
conducta suïcida, informar la di-
recció i trucar al 061 i a la família, si 
es tracta d’una temptativa immi-
nent. Si no és urgent, el docent 
igualment s’ha de comunicar amb 
la família i contactar amb el pedia-
tre i el centre de salut mental in-
fantojuvenil (CSMIJ) de la zona. 
Aquesta guia també ofereix «alter-
natives» per a l’autolesió. «Són ac-
cions senzilles que poden fer que 
canalitzem el malestar d’una altra 
manera. Per exemple, córrer», va 

assenyalar la psiquiatra.  
Tot i que les temptatives i 

les autolesions en menors 
s’han disparat, les morts 
per suïcidi en aquest 
col·lectiu a Catalunya es 
mantenen estables. Del 
2017 al 2021, 53 menors al 
territori s’ha tret la vida. 
La incidència és de l’1,9% o 

2% per 100.000 habitants 
en menors de 18 anys. Són 

xifres més baixes que la mitja-
na espanyola i europea. «S’han 

mantingut estables gràcies parci-
alment a programes com Codi Risc 
Suïcidi, que suposa la incorporació 
del menor a la xarxa de salut men-
tal,» va destacar Pàmies. n

Una guia ajudarà a detectar 
a l’aula conductes suïcides

Catalunya formarà professors i mestres perquè tinguin eines  
que els permetin evitar autolesions, davant l’onada de casos  

que s’estan produint entre els menors. El 27% dels joves catalans  
d’11 a 18 anys s’han autolesionat alguna vegada.  

BEATRIZ PÉREZ 
Barcelona

David Castro

Una adolescent amb  
els braços embenats després 

d’autolesionar-se.

formació que la conselleria ja te-
nia previst oferir per adaptar els 
professors al nou currículum. 
«Assenyalant la formació de pro-
fessors com la principal mesura 
per revertir aquests resultats es 
llança un missatge perillós, estig-
matitzant els professors», defen-
sa Gasull, i afegeix que les mesu-
res per revertir el retrocés han de 
ser quirúrgiques. 

Des de la sectorial d’Educació del 
sindicat UGT, Jesús Martín critica 
que la conselleria apunti els profes-
sors i la pandèmia com a responsa-
bles de la caiguda dels resultats. «La 
crisi del sistema educatiu ve de molt 
abans de la pandèmia i el seu origen 
està clar: les retallades. És un es-
càndol que ara es vulgui culpar de 
tot la pandèmia i els professors», 
assegura, convençut, qualificant de 
«populista» la conselleria. 

Massa canvis 

La portaveu del sindicat USTEC, 
Iolanda Segura, apunta a la ines-
tabilitat que causen els canvis 
normatius constants com un altre 
dels molts factors que incideixen 
en els mals resultats en les proves 
de competències bàsiques. «Els 
professors cada vegada tenen més 
càrrega burocràtica, una cosa que 
afecta negativament a la qualitat 
pedagògica, a més que cada vega-
da tenim més diversitat d’alum-
nat i pocs recursos per atendre-la, 
tot això amb unes elevades rà -
tios», detalla. 

On pitjors resultats s’han ob-
tingut és en matemàtiques. To-
quen terra amb la puntuació mit-
jana més baixa de totes les com-
petències bàsiques de 4t d’ESO, 
amb un descens sostingut en els 
últims anys i la nota més baixa des 
que es realitzen aquestes proves al 
final de l’etapa secundària obliga-
tòria. Una baixada de 5,5 punts a 
quart d’ESO i de gairebé cinc a si-
sè de primària, i és també la ma-
tèria amb pitjors resultats en ni-
vell educatiu. Així mateix, empit-
joren de manera destacable els re-
sultats en llengua catalana: a pri-
mària la caiguda és de quatre punts 
respecte a l’edició anterior, i a 
l’ESO, de 2,4 punts. n

RESULTATS EN MATEMÀTIQUES
A LES PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2022

Puntuació mitjana sobre 100
Font: Generalitat de Catalunya
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Un de cada tres adolescents ca-
talansha tingutpensaments suï-
cides, un comportament que ha
registrat un fort increment des
delapandèmia, iundecadaqua-
tres’haproduït lesionsdemane-
ra voluntària. La situació emoci-
onal de nens i joves, definida a
través d’una macroenquesta re-
cent,haencès les alarmesalsde-
partaments de Salut i Educació,
que han elaborat la Guia per a
l’abordatgede la conducta suïci-
da i de les autolesions no suïci-
des en el centre educatiu. A par-
tirdegener, elprofessoratcatalà
rebrà formació sobre aquestes

qüestions. El manual recull ori-
entacions sobre com cal actuar
de manera coordinada entre els
agents educatius i sanitaris da-
vant una temptativa, una verba-
lització d’intencionalitat suïcida
o un suïcidi consumat. L’objec-
tiuésqueenunmàximde48ho-
res l’estudiant pugui rebre aten-
ció en un centre de salut mental
infantil i juvenil.
Uns270.000alumnesde1.960

centres educatius vanparticipar
al’enquestasobrebenestaremo-
cionald’infants, adolescents i jo-
ves, des de cinquè de primària
fins a batxillerat i cicles forma-
tius. Un 79,4% considera que el
seuestatdesalutésentreboiex-
cel·lent, un sentiment de benes-
tar alt, tot i que força més baix

Un 3,2% dels estudiants catalans de secundària s’infligeixen lesions sovint
9"!!8 7654"3 2 10!/.-,*/!/
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quevora el 90%que imperava fa
cinc anys. En qualsevol cas, en-
tre un 60% i un 70% se sent amb
energia, ambganes i confiança.
Però, a la cara B, gairebé la

meitat dels que van participar a
l’enquesta –de manera voluntà-
ria i anònima– declaren que
tenen problemes per dormir.
Un 44,2% asseguren que se sen-
ten deprimits i un 35,2% fracas-
sats (entre algunes vegades i
sempre).
A partir de primer d’ESO,

181.850alumnesresponenapre-
guntesquedenotenpensaments
i comportaments suïcides, en
molts casos demanera afirmati-
va. “En algun moment has pen-
sat a fer-te mal a tu mateix de
manera voluntària?” Un 33,2%

Manualperabordar les conductes
suïcidesals centreseducatius
"Salut i Educació s’alien
per detectar i tractar els
casos en 48 hores

"Un26%dels alumnes
s’han autolesionat imés d’un
terç han pensat en el suïcidi

"Els docents rebran formació
a partir del gener per tractar
aquest tema

Enquesta de benestar emocional

LA VANGUARDIAFONT: Departament d’Educació

Ha tingut pensaments de voler morir

Ha tingut pensaments d’autolesionar-se

S'ha autolesionat

Mai Poques vegades Diverses vegades Sovint Ns/Nc

49,1% 23,8% 10,9% 8,7%

57,8% 19,1% 8,3% 5,8%

64,1% 17,4% 6,2% 3,2%

Efectuada a 181.850 alumnes, d’entre 12 i 18 anys
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El Tribunal deixa clar, a través 
del cas de l’Arandina, que 
sempre cal aplicar la llei que 
resulti més beneficiosa per 
al condemnat 

El Tribunal Suprem (TS) ha 
deixat clar que és «obligatòria» 
la revisió de les penes en els 
supòsits de delictes sexuals des-
prés de l’entrada en vigor de la 
llei del ‘només sí ‘és sí’, ja que es 
tracta d’una llei «més beneficiosa» 
i cap aplicar la retroactivitat de 

la llei penal més favorable al reu. 
La Sala Penal del TS ha fet pú-

blica la sentència, la decisió de 
la qual va ser avançada el 29 de 
novembre, que va fixar en nou 
anys la condemna contra dos 
exjugadors de l’Arandina Club 
de Futbol per agredir sexual-
ment el 2017 una menor. És un 
any menys del que demanava la 
Fiscalia, en entendre el tribunal 
que cal aplicar la norma més fa-
vorable que és la llei del ‘només 
sí és sí’. 

El TS va estimar el recurs del 
Ministeri Públic en eliminar l’ate-
nuant sobre la proximitat entre 
els encausats i la víctima que ha-

via aplicat el Tribunal Superior 
de Justícia de Castella i Lleó, 
però no va imposar els deu anys 
que volia el fiscal perquè la llei 
del ‘només sí és sí’ permet impo-
sar nou anys. 

Diu el TS, en definitiva, que 
«l’acomodació de la pena al nou 
text penal després de la LO 
10/2022 [llei del ‘només sí és 
sí’] és obligatòria, per aplicar-se 
la retroactivitat de la llei penal 
més favorable al reu en virtut de 
llei posterior més beneficiosa, 
com en aquest cas ha passat». 
Deixa clar que això «arriba a un 
procés de revisió de penes, no 
només a les que es trobin en fa-
se d’execució, sinó, també, a les 
que es trobin en fase de dictat 
de sentència, bé en plena termi-
nació de judici oral, bé en virtut 
de resolució de recurs d’apel·la-
ció o de recurs de cassació, va-
lorant si la pena a imposar pot 
ser més beneficiosa» en virtut de 
la nova llei. 

Per això, en el cas de l’Arandi-
na «la pena imposada ara és el 
resultat d’ajustar la proporciona-
litat de la culpabilitat a la pena-
litat imposable».

El Suprem veu obligada 
la revisió de penes per 
la llei del ‘nomes sí és sí’ A. TORICES 

MADRID 

Estarà en vigor entre febrer i 
març, segons les setmanes 
que trigui a tramitar-se al 
Senat 

El Congrés aprovarà avui per 
àmplia majoria la nova llei de 
l’avortament, que, entre una 
gran quantitat de novetats, tor-
narà a les noies de 16 i 17 anys 
la llibertat per decidir per elles 
mateixes si volen interrompre el 
seu embaràs sense haver de 
comptar amb l’ara obligat permís 
dels pares, mesura imposada el 
2015 amb els únics vots del PP. 
El projecte rebrà el suport dels 
dos socis al Govern espanyol, de 
les formacions d’esquerra i dels 
nacionalistes. La llei, que no in-

corporarà cap de les objeccions 
del Poder Judicial, rebrà el ‘no’ 
rotund de PP i Vox, i un altre ‘no’ 
de Ciutadans pel seu desacord 
amb el fet que es declari la ma-
ternitat subrogada «explotació 
reproductiva». 

La nova llei de l’avortament 
podria entrar en vigor entre el fe-
brer i el març, depenent del 
temps que duri la tramitació al 
Senat, que es farà pel procedi-
ment d’urgència.  

La norma suprimeix el període 
de reflexió de tres dies, i la dona 
deixarà de rebre, llevat que ho 
demani,informació sobre ajuts 
de suport a la maternitat. Tam-
bé crea una baixa específica per a 
menstruacions incapacitants. Su-
fragada íntegrament per l’Estat, 
no fixa el nombre de dies. Serà 
el metge qui n’indiqui la durada. 

El Congrés aprova avui la 
nova llei de l’avortament

Tribunals Igualtat

EFE 
BARCELONA 

La Generalitat ha creat una guia 
per orientar els professors a l’es-
cola davant de casos d’autolesions 
i pensaments o temptatives  de 
suïcidi, els quals han anat en aug-
ment entre els menors sobretot 
arran de la pandèmia. 

Segons una enquesta sobre el 
benestar emocional de l’alumnat, 
feta pel Departament d’Educació 
a més de 180.000 alumnes de 12 a 
18 anys, el 27% s’han autolesio-
nat de forma voluntària o cons-
cient en almenys una ocasió. La 
majoria dels que sí que ho han fet 
declaren que ha estat «poques ve-
gades» el 17,4%; «diverses vega-
des», el 6,2%; i «sovint», el 3,2%. 

Preguntats per si en algun mo-
ment han pensat que es volen mo-
rir o adormir-se i no tornar-se a 
despertar, el 43% admeten que sí. 
D’aquests, «poques vegades», el 
23,8%; «diverses vegades», el 
10,9%; i «sovint», el 8,7%. 

Per abordar aquesta situació, els 
consellers de Salut, Manel Balcells, 
i d’Educació, Josep González Cam-
bray, van presentar ahir la «Guia 
per a l’abordatge de la conducta 
suïcida de les autolesions al centre 
educatiu»,. L’elaboració l’ha coor-
dinat la cap de psiquiatria infantil 
de l’Hospital Parc Taulí de Saba-
dell, Montse Pàmias. 

La pandèmia de la covid va pro-
vocar situacions d’estrès que «han 
desencadenat trastorns mentals de 
manera especial entre els nens, 
que són més vulnerables quan 
canvia el seu entorn i tenen un 
major risc de descompensació», 
destacà Pàmias. 

De totes les alteracions, «la que 
més preocupa són les temptatives 

de suïcidi», que han augmentat un 
195% en noies i un 10% en nois, 
en comparació amb als anys pre-
vis a la pandèmia, ressaltà la psi-
quiatra. Els suïcidis consumats de 
menors, malgrat tot, es mantenen 
«estables», amb una incidència 
d’entre 1,9-2 casos per cada 
100.000 habitants, la qual cosa es 
va traduir en 53 suïcidis entre els 
anys 2017 i 2021, indicà. 

La guia presenta de forma gràfi-
ca els diferents escenaris amb què 
es pot trobar un professor amb al-
gun alumne, i l’orienta sobre els 
passos que ha de seguir. En pa-
ral·lel a aquesta guia, també es 
formarà els professionals a partir 
de gener, explicà el conseller 
Cambray, que posà l’accent en la 
necessitat d’identificar els proble-
mes per poder prevenir. «Mirar de 
cara el que està passant i reconèi-

xer que les coses no van suficient-
ment bé és l’única manera de po-
der passar a l’acció», va dir. El 
conseller Balcells destacà la im-
portància que els casos d’autole-
sions i comportaments suïcides 
tinguin un seguiment a la xarxa 
assistencial , però sense «psiquia-
triciar el que no sigui necessari». 
En aquest sentit, indicà que en 
l’adolescència de vegades hi ha 
conductes com les autolesions 
que són «per expressar un males-
tar o per cridar l’atenció, però que 
no necessàriament són trastorns 
psiquiàtrics». 

Catalunya/Espanya

Guia per a mestres davant 
de l’augment de conductes 
suïcides entre els menors 

Educació

Les autolesions i les ideacions suïcides han augmentat sobretot arran de la pandèmia. FOTO: PERE FERRÉ/DT

Presenta de forma gràfica com actuar davant de casos d’autolesions  
i pensaments o temptatives dels alumnes de treure’s la vida

Entre els anys  201 
 i 2021 hi va haver  
53 suïcidis de menors  
a Catalunya
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57 adolescentes se suicidaron entre 2017 y
2020 en Catalunya
La covid ha ayudado a poner el foco en otra pandemia que afecta a miles de catalanes, en la de
la salud mental. Ahora, la Generalitat ha querido poner el foco sobre la salud mental de los
alumnos que estudian cursos a partir de secundaria, que sirve de base para la guía de
abordaje de las conductas suicidas y las autolesiones en centros educativos como los institutos,
elaborada conjuntamente por los departamentos de Salut y Educació. Esta Encuesta del
bienestar emocional del alumnado se ha elaborado a partir de las preguntas a más de 180.000
alumnos catalanes y se desprende que más de uno de cada cuatro alumnos se ha
autolesionado alguna vez. En total, 53 adolescentes se han suicidado en Catalunya desde
2017 y el 2020 fue la principal causa de muerte entre las personas entre 15 y 44 años.

Tal como destacan desde el Govern, "los efectos de la pandemia incrementan los factores de
riesgo del suicidio: el aislamiento social, y el impacto económico y social", cosa que si bien
afecta a la salud mental del conjunto de la población, los niños y adolescentes son
especialmente vulnerables, tal como demuestran los datos: en Catalunya, los centros de salud
mental infantil y juvenil han incrementado un 8,5% el número de personas atendidas y un 23,4%
el número de visitas totales en el 2021, respecto del 2019, el último año antes de la pandemia.

¿Qué tienen que hacer los profesores ante estas
situaciones?

Tal como ha destacado en rueda de prensa el conseller de Salut, Manel Balcells, para presentar
esta guía, "trabajar en la prevención del suicidio en los centros educativos es hacerlo en el
lugar ideal, ya que la escuela es el gran espacio democratizador de nuestro país". Además,
el titular de Salut ha anunciado que "la guía irá acompañada de una formación a todos los
docentes del país que permitirá su aplicación en cada una de las situaciones de tentativas de
suicidio, suicidios y autolesiones".

Tal y como destaca el conseller, dado que el profesorado es un elemento clave en este sentido
(de la misma manera que lo son los médicos, enfermeros o las familias), la guía se basa en
cómo tiene que reaccionar un maestro cuando un alumno le expresa su intención de
poner fin a su vida. Aunque no siempre es así, algunos alumnos cuando tienen impulsos
suicidas se lo comunican a sus profesores, que, ante esta información, no puede dejar solo al
alumno y tiene que avisar a la dirección del centro así como a la familia del adolescente.
Además, también hace falta que transmita el aviso al tutor del adolescente y a los equipos de
asesoramiento y orientación psicopedagógico que haya en el centro.

Más herramientas para los docentes

Por su parte, el conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha señalado que "tenemos
la convicción de que los centros son el principal espacio de acogida, escucha y confianza
del alumnado, donde se atienden sus necesidades emocionales". Por eso, según el titular de
Educació, se tiene que hacer un trabajo en el aula, en tutorías individualizadas y con las

https://www.elnacional.cat/es/sociedad/cuarta-parte-alumnos-catalanes-autolesionado-vez_934281_102.html
https://www.elnacional.cat/es/sociedad/convocan-huelga-general-estudiantes-salud-mental-27-octubre_894141_102.html
https://www.elnacional.cat/es/salud/contundente-campana-salut-luchar-contra-estigma-suicidio_887724_102.html


familias, y el Protocolo tiene que servir para "dotar de herramientas y pautas muy claras a
nuestros docentes para que sepan cómo actuar ante estas situaciones. Queremos que los
maestros que detecten cualquier circunstancia sepan qué tienen que hacer".
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Nueve de cada 10 familias aten-
didas se han visto obligadas a
reducir su gasto en alimenta-
ción y el 55% no puede mante-
ner su casa a una temperatura
adecuada. Es una de las princi-
pales conclusiones que se ex-
traen de los resultados de la en-
cuesta de Cáritas Diocesana de
Barcelona entre sus usuarios so-
bre el impacto de la inflación y
que presentó ayer. “La desigual-
dad forma parte de nuestro mo-
delo económico. En poco tiempo
hemos vivido tres crisis, la de
2008, la pandemia y ahora la cri-
sis de precios, y después de cada

una de ellas los colectivos más
desfavorecidos han salido peor
parados”, denunció el director
de la entidad, Salvador Bus-
quets. El documento se ha elabo-
rado a partir de una encuesta a
1.000 familias sobre una mues-
tra de los 8.000 hogares atendi-
dos que viven en habitaciones
realquiladas, y a partir de datos
del informe Foessa.

Según la encuesta, el 70% de
las familias atendidas no puede
pagar ninguna actividad extraes-
colar o de ocio para sus peque-
ños. Luz vive desde agosto en un
piso de emergencia de la enti-
dad: “Siempre intento mostrarle

a mi hijo que el mundo es un
sitio feliz, y ahora por ejemplo
quiere ir al acuario. Le digo que
sí, que iremos, pero tenemos
que reunir el dinero”. “Tampoco
tenemos juguetes, porque no te-
nemos un lugar estable donde
vivir, y por suerte nos los da Cári-
tas”, añade Luz a través de un
vídeo proyectado durante la pre-
sentación. Katherine González,
otra de las personas atendidas
por la entidad, explica que vive
en una habitación realquilada y
tiene algunos trabajos en negro
para cubrir algunos gastos, pero
que necesita pedir ayuda.

En todos los casos confluyen

una serie de factores que descri-
ben la realidad de la pobreza en
Cataluña: una falta de recursos
para hacer frente a necesidades
básicas; una situación que se
agrava por las dificultades de ac-
ceso a la vivienda, que en mu-
chas ocasiones lleva a las fami-
lias a optar por una habitación
de realquiler; y una pobreza
identificada en mujeres a cargo
de niños pequeños o adolescen-
tes. “Por eso pedimos tres medi-
das básicas: una política de in-
gresos mínimos eficiente, una
política de vivienda a largo pla-
zo, y políticas de apoyo a la fami-
lia y los niños y adolescentes”,
señaló Busquets.

El informe indica que la mi-
tad de los hogares atendidos no
pueden pagar los gastos relacio-
nados con la vivienda, y que cua-
tro de cada 10 familias han teni-
do que cambiarse de piso por no
poder afrontar estos pagos. La
inflación ya tiene un impacto im-
portante en la alimentación y la

salud de las personasmás vulne-
rables: 7.000 hogares (nueve de
cada 10) han reducido los gastos
en alimentos, y un 65% ha deja-
do de comprar alimentos fres-
cos. “Tenemos familias que nos
dicen que algunos días tienen
que no comer para pagar otras
cosas, así que tienen que pasar
hambre”, dijo Míriam Feu, jefa
de análisis social e incidencia de
Cáritas.

Cáritas ha tenido que aumen-
tar en un 36% las ayudas econó-
micas para alimentos y un 28%
las ayudas para pagar las habita-
ciones de realquiler. El año se
cerrará con 2,5 millones de eu-
ros destinados a ayudas a las fa-
milias, un 13% más que en 2021,
y se habrá atendido a 21.400 per-
sonas, un 2% más que el año pa-
sado. Feu y Busquets destacaron
que la entidad también está su-
friendo el aumento de los cos-
tes, e hicieron un llamamiento
para conseguir más donativos
para seguir con su actividad.

“Empecé a autolesionarme con
11 años y con 16 pensaba en qui-
tarme la vida”, asegura María
(nombre falso, para proteger su
identidad). Comenzó porque no
veía otra opción después de años
demaltrato familiar; ahora, a los
21, acaba de salir del hospital
tras intentar suicidarse. En Cata-
luña, los datos son alarmantes:
el 26,8% de los niños de 11 a 18
años se han autolesionado algu-
na vez, y el 43,3% han tenido pen-
samientos suicidas, según una
encuesta a 270.000 alumnos en
1.900 centros educativos que
han elaborado conjuntamente
los departamentos de Salud y
Educación. Para paliar este dato,
han desarrollado una guía docen-
te interdisciplinar para abordar
las conductas suicidas y las auto-
lesiones en las escuelas.

“Ha habido un incremento de
las tentativas de suicidios y de
malestar en adolescentes”, ase-
guró ayer, en la presentación de
la guía, Manel Balcells, conseje-
ro de Salud, que recalcó la impor-
tancia de la “prevención en los
centros educativos”. Josep Gon-
zàlez-Cambray, consejero de
Educación, explicó que la guía es
fruto de “una preocupación com-
partida por una generaciónmar-
cada por la pandemia”. Coinci-
dió Montserrat Pàmias, directo-
ra del Servei de Psiquiatria Infan-
til del Parc Taulí: “La pandemia
ha sido una situación de estrés
que ha desencadenado trastor-
nos mentales en adulto, pero de
manera especial en los niños,
que son más vulnerables”.

La doctora adjunta de psicolo-
gía clínica de Vall d’HebronNata-
lia Calvo, experta en autolesio-
nes de adolescentes y miembro
de la Societat Catalana de Psi-
quiatria Infanto-Juvenil, hizo
hincapié en no relacionar todas

las autolesiones con el suicidio.
“Es una conducta disfuncional
que tiene como objetivo escapar
delmalestar emocional”, agregó.
La autolesión, según la doctora,
puede ser un acto puntual, for-
mar parte de un problema subya-
cente o constituir un trastorno
psicopatológico más grave.

Cómo actuar

La nueva guía recoge de manera
detallada y esquemática el proce-
so de actuación de los docentes
en tres escenarios: la verbali-
zación de una conducta suicida,
una tentativa de suicidio y la si-
tuación del centro después de
una muerte. Además, también

relata la actuación de los profe-
sionales ante un caso de
autolesión, sea o no suicida. Los
docentes serán formados a par-
tir de enero de 2023.

Preocupa que, en el caso de
las niñas, los intentos de suicidio
han aumentado un 195% respec-
to al año anterior a la pandemia.
Entre los niños, un 10%. Pàmias
argumentó que las tentativas de
suicidio y las autolesiones “no
siempre están relacionadas”:
“Cuando empecé a autolesionar-
me no pensaba en quitarme la
vida. Era una manera de sentir-
me aliviada”, explicó María.

“Las alternativas a la auto-
lesión que proponemos a los pro-

fesores son acciones muy senci-
llas, manuales y físicas, para que
canalicen su malestar de otra
manera”, abordó Pàmias. La
guía recomienda a los docentes
no dejar nunca al menor solo en
caso de haber comunicado una
conducta suicida, además de avi-
sar a la familia y llamar al 061 si
se trata de una tentativa inmi-
nente. En caso de no serlo, el do-
cente debe contactar con el Cen-
tro de Salud Mental Infanto-Ju-
venil de la zona, el pediatra del
menor y sus familiares.

A pesar del aumento en las
tentativas de suicidio y los por-
centajes de autolesiones, el suici-
dio en los menores se ha mante-
nido estable desde 2011, cuando
se recogen los primeros datos,
hasta 2021. Desde 2017 han sido
53 los menores que se han quita-
do la vida en Cataluña. La inci-
dencia es de entre 1,9 y 2 por
cada 100.000, más baja que la
española y que la europea, según
Pàmias. Por otro lado, a nivel
mundial las conductas autolesi-
vas alcanzan entre el 17% y 18%
de los adolescentes, según la doc-
tora Calvo.

Los centros educativos “son
un lugar ideal para la preven-
ción”, explicó Balcells. “Las es-
cuelas son los principales luga-
res de escucha”, comentó el con-
sejero de Educació. Para María
fue fundamental la asistencia en
su instituto: “Es muy importante
sentirse escuchado y saber lo
que te pasa cuando eres niño”.
Ella escondía sus lesiones en su
adolescencia, hasta que una psi-
copedagoga de su centro la ayu-
dó a buscar apoyo psicológico.
“Gracias a ella estoy aquí”.

El Ministerio de Sanidad pu-
so en marcha en mayo la línea
024, un servicio gratuito de 24
horas para todas aquellas perso-
nas con pensamientos suicidas,
así como para sus familiares. En
cinco meses desde su creación
ha recibido alrededor de 50.000
llamadas (más de 300 al día). En
Cataluña también está disponi-
ble el teléfono de emergencia
061 Salut Respon, además del Te-
léfono de la Esperanza (717 003
717). En caso de emergencia vi-
tal, desde el Ministerio de Sani-
dad proponen llamar directa-
mente al 112.

La inflación impacta en la salud
de las familias más vulnerables
El 55% no tiene su casa a temperatura adecuada, según Cáritas

El 27% de los adolescentes catalanes
se han autolesionado alguna vez
Educación y Salud presentan una guía para abordar estas conductas en centros educativos

Alumnos en un instituto de Montcada i Reixac, el 22 de junio. / GIANLUCA BATTISTA

IRENE GUEVARA, Barcelona

Han aumentado los
intentos de suicidio
entre menores tras
la pandemia

“Las escuelas son
los principales
lugares de escucha”,
dice el consejero

JOSEP CATÀ, Barcelona
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Què han de fer les escoles i els instituts
davant de casos de conductes suïcides
Més enllà de la crisi sanitària, la pandèmia de la covid-19 ha tingut una forta repercussió en la salut
mental de la ciutadania, especialment remarcable en la població infantil i juvenil.

Per prevenir problemes de salut mental en menors cal que s'hi involucrin professionals de la
medicina, psicologia, educació, les famílies i els mateixos joves, tal com remarca el departament.

És per això que les conselleries d'Educació i Salut han elaborat una guia per abordar les
conductes suïcides i les autolesions en els centres educatius. No és la primera comunitat que pren
la iniciativa: el 2016, el País Valencià va publicar un decàleg de prevenció del suïcidi en l'àmbit
escolar; Galícia ho va fer el 2018 i Aragó, el 2021.

 

La importància dels centres educatius

Els centres educatius són un espai on hi ha tant factors protectors com factors de risc com
l'assetjament, el ciberassetjament o estrès relacionat amb el rendiment acadèmic.

Els centres també són observatoris per detectar i prevenir el malestar emocional en relació amb la
conducta suïcida.

La conselleria aposta per actuar de forma coordinada entre els agents educatius i de salut davant
les verbalitzacions d'intencionalitat suïcida, temptatives o morts per suïcidi.

Educació aposta per promoure la salut i la prevenció en els centres educatius potenciant activitats
com programes d'entrenament en habilitats de regulació emocional, solució de conflictes i gestió
de l'estrès; l'activitat física com a estratègia de socialització o la vinculació amb entitats i
associacions amb objectius ludicosocials.

 

Què fer davant la verbalització d'una intencionalitat suïcida

Quan un alumne expressa a un professor la intenció de posar fi a la seva vida, cal aplicar algunes
mesures de manera immediata: no deixar mai sol l'alumne, informar-ne la direcció del centre i
avisar la família.

La persona que rebi la verbalització cal que ho transmeti als professionals adients, és a dir, tutors,
equip directiu, equips d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP), orientadors o
professionals del Programa Salut i Escola.

https://www.ccma.cat/324/que-han-de-fer-les-escoles-i-els-instituts-davant-de-casos-de-conductes-suicides/noticia/3201613/
https://prevenciodelsuicidi.san.gva.es/web/pla-prevencio-suicidi/inici
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/riesgo_suicida_castelan_para_li.pdf
https://educa.aragon.es/web/guest/-/documentosprevencionsuicidio
https://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sez/eap/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/salut-i-escola/


Els passos que cal seguir són:

Conèixer. Si la idea de suïcidi és imminent, la direcció del centre ha de trucar al 061 --que
activa el Codi Risc Suïcidi-- i a la família. En cas que no sigui imminent, es truca a la família,
que n'ha d'informar al pediatre o el metge de família per demanar una valoració del Centre de
Salut Mental i Juvenil.
 
Acompanyar. És un pas que es divideix en tres fases:

1. Acceptació del compromís. El professional del centre ha d'acceptar ser el referent de
confiança que l'adolescent ha escollit per parlar d'un tema tan delicat. Ha d'avisar l'alumne
que ho comunicarà a la família i la direcció.
 

2. Tria d'escenari. Per poder mantenir una conversa adequada, cal buscar un espai tranquil,
sense interrupcions, on poder parlar sense pressa. En aquest cas, es pot demanar ajuda als
orientadors, l'EAP o la infermeria del Programa Salut i Escola.
 

3. Expressió. Si un alumne expressa una intencionalitat suïcida, cal escoltar-lo amb interès i
preocupació i evitar jutjar-lo o invalidar allò que sent. En aquest sentit, és important evitar
expressions com "hauries d'estar content", "no hauries d'estar trist perquè tens una família i
amics que t'estimen" o "no entenc per què et sents així". Algunes expressions facilitadores
són "tens raó, és difícil...", "no sabia això que m'expliques", etc.

Informar. Aquesta actuació també es divideix en tres fases, que estan relacionades:

1. Ampliació de la informació. Per garantir la seguretat del jove, cal privar-li l'accés a mètodes
letals. És per això que és important saber fins on ha arribat. Se li poden plantejar qüestions
com: "Quant fa, que penses en això?", "Amb quina freqüència?", "Tens alguna cosa
guardada que podria ser perillosa?". També és important saber quantes persones són
coneixedores de la situació, fent-li preguntes com: "Això que m'expliques ho saben els teus
pares, els amics o algun psicòleg?".
 



2. Actuació. Quan hi ha la verbalització d'una intencionalitat suïcida, sempre s'ha d'actuar. Per
tant, encara que l'adolescent s'hi mostri reticent, cal explicar-li com s'actuarà. En primer lloc,
tranquil·litzar-lo en tot allò que es pugui fer en l'àmbit escolar, integrant-lo en el grup o amb
accions contra l'assetjament. També garantir la seva seguretat privant-li l'accés a mètodes
letals, com ara possible medicació. I, finalment, incrementar la xarxa de suport per prevenir el
suïcidi informant-ne la família, la direcció o l'orientador, a més de donar suport als amics i
amigues que coneguin la situació.
 

3. Tancament. Cal finalitzar la conversa amb un compromís de tornar-se a trobar, proposant-li
un dia concret i oferint-li disponibilitat en qualsevol moment que l'alumne ho necessiti. També
és important agrair la confiança per reforçar la petició d'ajuda, informar-ne la família i posar en
marxa les accions compromeses en el marc del centre educatiu.

La guia apunta que si una persona jove amenaça de posar fi a la seva vida "és que fa temps que hi
pensa". A més, remarca que "mai un alumne o alumna no fa una crida d'atenció, sinó que demana
ajuda davant una situació que el desborda".

 

Què fer davant una temptativa de suïcidi

Si l'intent de suïcidi té lloc a l'interior del centre educatiu, la direcció del centre ha de trucar
immediatament al 061, que activarà el Codi Risc Suïcidi. La direcció també ha d'informar-ne la
família.

També cal posar-se en contacte amb la coordinació del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil o
la persona referent del Programa Salut i Escola.

En cas que l'intent de suïcidi sigui fora del centre, pot ser que qui ho comuniqui sigui la família.
Aleshores, cal que l'EAP o l'orientador es coordini amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil o
la infermeria del Programa Salut i Escola.

Si és l'alumne qui ho comunica al centre, les accions depenen del temps que fa que s'ha portat a
terme la temptativa:

1. Menys de 72 hores: cal avisar la família per saber si han anat a urgències. En cas afirmatiu,
el centre s'ha de coordinar amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil i el Programa Salut
i Escola. Si no han anat a urgències, la direcció ha de trucar al 061, que activarà el Codi Risc
Suïcidi.
 

2. Entre 72 hores i cinc dies: el primer pas també és preguntar a la família si ha anat a
urgències. Si és que sí, cal coordinar-se amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil i el
Programa Salut i Escola. En cas negatiu, des del centre s'ha d'observar si hi ha símptomes
físics: si n'hi ha, cal trucar al 061 i activar el Codi Risc Suïcidi; si no, cal fer un seguiment de
l'alumne.
 

3. Més de sis dies: l'EAP, l'orientador o el Programa Salut i Escola es reuneixen amb el Centre
de Salut Mental Infantil i Juvenil per derivar l'alumne a fer una valoració de salut mental, i
s'activa el Codi Risc Suïcidi.

 



Què fer davant d'un suïcidi

Quan hi ha una mort per suïcidi d'un alumne, ja sigui dins o fora del centre, cal que hi hagi un pla
d'actuació des del centre educatiu.

Un suïcidi és un fet traumàtic per a tot el col·lectiu del centre. Si l'alumnat presenta símptomes
d'estrès agut per la situació viscuda, l'EAP, els orientadors o el Programa Salut i Escola truquen al
061 i avisen les famílies per proposar-los una derivació urgent al Centre de Salut Mental Infantil i
Juvenil.

En cas que l'alumnat no presenti símptomes d'estrès agut, s'activa un pla d'actuació amb tres
processos:

Coordinació amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, per fer una valoració dels
alumnes i estudiar si cal una derivació urgent o fer-ne seguiment durant uns mesos.
L'EAP, els orientadors, el Programa Salut i Escola i el referent de Drets Socials del CAP es
coordinen per dissenyar una sessió de tutoria per al grup classe.
L'EAP i els orientadors fan seguiment de l'alumnat per detectar si hi ha signes de risc i cal
derivar-los als serveis de Salut.

Acompanyar l'alumnat en el dol per la mort d'un company pot generar sentiments d'impotència i
injustícia. És per això que la guia, editada per Educació i Salut, ofereix una sèrie d'orientacions:

El professorat s'ha de posar d'acord sobre quina informació es facilita. S'ha de fer de manera
coordinada, oferint informació senzilla, però clara i sense entrar en detalls que no són útils.
 
Facilitar un temps per al record i que el grup classe pugui expressar les emocions i explicar
com viuen la pèrdua.
 
Crear un material de record i facilitar que el grup proposi com volen recordar el company que
ha mort. És important crear records positius que ajudin el grup classe a processar el dolor.
 
Escriure una carta de comiat, que pot servir per donar l'últim adeu al company.
 
Mantenir objectes o pertinences de l'alumne mort fins al dia del comiat col·lectiu. Després,
s'ha de decidir què se'n fa, on es col·loquen o a qui es donen.
 
En la mesura que les necessitats del grup ho indiquin, cal anar tornant de manera gradual al
ritme habitual.

 

Què fer davant d'autolesions no suïcides

Les autolesions no suïcides són danys corporals autoinflingits que poden ser en diferents zones
del cos, però sense buscar la mort. Les més comunes són els talls o erosions superficials a la pell.

Són comportaments que no sempre estan associats a malalties mentals i que acostumen a iniciar-
se entre el final de l'educació primària i l'inici de la secundària.

Es tracta de conductes força freqüents en l'adolescència. Es calcula que entre un 20% i un 30%



dels adolescents han tingut episodis autolesius, un fenomen que té una alta capacitat de contagi
entre iguals i que es difon a través de les xarxes socials.

Amb aquestes autolesions, els adolescents poden voler evitar una emoció negativa, buscar atenció
social positiva, crear canvis ambientals o identificar-se amb algunes subcultures urbanes, entre
d'altres.

Davant d'aquest tipus d'autolesions, el docent ha de tenir una sèrie d'actituds:

Mantenir una actitud d'escolta activa i transmetre calma.
 
Evitar parlar de les autolesions en el grup classe.
 
Evitar complicitats amb l'alumne i informar la família de la conducta de l'adolescent.
 
Interessar-se per l'alumne en un sentit més ampli que el d'estudiant i prou: conèixer com viu
el dia a dia, atendre'n les necessitats o oferir-li recursos socioeducatius.
 
Ajudar l'alumne a sentir-se millor al centre educatiu.
 
Informar el professorat de la vulnerabilitat de l'alumne i fer-ne l'acompanyament per observar
conductes indicadores d'un malestar emocional.
 
Mostrar interès en allò que pensa, escoltant-lo i sense jutjar-lo. Preguntar-li si hi ha alguna
cosa que el preocupa, transmetre-li suport, facilitar que pugui seguir el curs amb normalitat i
evitar frases com "no entenc per què fas això si no en tens cap motiu".
 
Proporcionar-li activitats alternatives per frenar la conducta autolesiva.
 
Facilitar-li el seguiment del curs amb la participació de la família.

Aquestes actituds professionals poden ajudar a prevenir que les autolesions siguin més recurrents
o esdevinguin intencionalitats suïcides. Entendre per què un adolescent s'autolesiona és clau per
aconseguir que aturi aquesta conducta.

 

Els efectes de la pandèmia en la salut mental

D'ençà de la pandèmia, a Catalunya els centres de salut mental infantil i juvenil han incrementat un
8,5% la quantitat de persones ateses i un 23,4% el nombre de visites totals, comparant les dades
del 2021 amb les del 2019.

En aquest mateix període, les urgències de menors de 18 anys han augmentat un 28,5%.

En l'any posterior a la pandèmia, el Codi Risc Suïcidi va registrar un increment de temptatives de
suïcidi en adolescents noies (entre els 12 i els 18 anys) del 195% respecte a l'any anterior. En el
cas dels nois, l'increment va ser d'un 10%.

 



La primera causa de mort entre els 15 i 44 anys

L'any 2020 el suïcidi va ser la primera causa de mort de les persones entre els 15 i els 44 anys.

Aquell any, a Catalunya hi va haver 527 morts per suïcidi, el 74,2% de les quals van ser homes i el
25,8%, dones.

La taxa de suïcidis per 100.000 habitants a Catalunya va ser del 7,9%, una xifra lleugerament per
sota de la mitjana espanyola i molt per sota de les dades de la UE.
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La selectivitat tindrà canvis el 2024, però la
prova de maduresa no es farà fins al 2028
El nou examen de la selectivitat definitiu s'endarrereix un any, fins al curs 2027-2028. Per tant,
no es farà fins al juny de 2028.

A partir del 2024 ja començarà a haver-hi alguns canvis discrets en l'examen, però encara no
inclourà la prova de maduresa, com estava previst inicialment.

En aquest sentit, són els estudiants que ara fan primer de batxillerat els primers que començaran
a notar els canvis en el model de selectivitat, quan la facin el juny del 2024, tot i que molt més
moderats del que estava previst.

De fet, tot el procés s'està endarrerint perquè s'està pendent que el govern espanyol aprovi el
reial decret que reguli com ha de ser aquesta selectivitat.

La selectivitat del 2024

Del 2024 al 2027, les PAU tindran el mateix format que fins ara, amb 5 proves en la part
comuna, que és obligatòria, i una fase específica per a qui vulgui apujar nota fins a 14.

El secretari d'estat d'Educació, José Manuel Bar, assegura que quan s'acabi aquest curs hi
haurà models i característiques de la prova que es farà el juny del 2024. Per tant, els
centres encara hauran d'esperar uns mesos per tenir un model d'examen.

Les reaccions de sorpresa i malestar s'han estès a molts centres, tal com recull aquest
reportatge:

 

Només dos exàmens el 2028

Tal com estava previst, a partir del 2024 ja s'aniran introduint canvis més notables per fer les
proves cada vegada més competencials i que no es basin tant en coneixements que es poden
aprendre de memòria.

Es preveu arribar al 2028 a unes PAU amb només dos exàmens: la prova de maduresa de
competències bàsiques, que tindrà un pes del 60%, i l'específica segons la modalitat, amb un
40% de la qualificació final.

Serà un examen que vol recollir el pensament crític, la gestió i relació de la informació i la
resolució de problemes. S'ha dit, però, que les proves ja seran més competencials i menys
memorístiques, una tendència global del sistema educatiu.

Crítiques del Partit Popular

La reforma ha indignat el PP i les cinc comunitats autònomes que governen han dit que volen

https://www.ccma.cat/324/la-selectivitat-tindra-canvis-el-2024-pero-la-prova-de-maduresa-no-es-fara-fins-al-2028/noticia/3201795/
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començar les negociacions de zero i reclamen la retirada de la reforma.

A més, volen que hi hagi una prova única que sigui igual a tot Espanya. El govern espanyol
rebutja la mesura per invasió de competències.

Les comunitats autònomes de Madrid i Castella i Lleó han amenaçat d'abandonar les taules de
negociació de la reforma. A la reunió anterior, fa quinze dies, les comunitats governades pels
populars ja havien dit que abandonarien les converses de les EBAU, que és com anomenen a la
resta de l'Estat la prova de la selectivitat.

La reforma també ha rebut crítiques de la Reial Acadèmia Espanyola i també de l'Institut
d'Estudis Catalans, perquè creuen que la prova de maduresa no està ben dissenyada per
avaluar les competències lingüístiques.
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Cinc escoles participen en el primer
pelegrinatge de l'Escola Cristiana a Taizé |
Catalunya Religió
FECC Alumnes de les escoles Scala Dei, Tecla Sala, l'Esperança, Santa Teresa de Lisieux i
Lestonnac de Barcelona han participat durant el pont de la Immaculada al primer pelegrinatge
de l'Escola Cristiana a Taizé. Han estat vint-i-un joves de batxillerat que han viscut l'experiència
juntament amb la trobada de monitors de l'agrupament La Traca, de Joves La Salle Catalunya.
En total, una cinquantena de persones que han pelegrinat a la comunitat ecumènica de França.

Durant l'estada a Taizé, del 7 a l'11 de desembre, els joves i els acompanyants han seguit la
dinàmica pròpia de la comunitat. Han combinat les estones de pregària amb la participació en
els grups de reflexió bíblica, els moments de servei comunitari i les dinàmiques de lleure o
coneixença. Activitats com un joc de pistes pel poble, una excursió a l’estany de Saint Etienne o
una visita al mercat de productes locals.

Els participants han pogut participar en una missa especial que s'ha televisat des de Taizé per
tota França. Per fer-ho, s'ha adaptat l'església de la Reconciliació de Taizé com si fos un plató.
Un fet que no els mateixos organitzadors del pelegrinatge esperaven. 

"Una peregrinació edu-sinodal"

El pelegrinatge també ha donat l'oportunitat de mantenir dues trobades amb els germans de
Taizé. Es tracta d'uns encontres que formen part de l'habitual acollida de la comunitat als grups
que hi peregrinen i amb els quals s'hi vol establir relació fraternal. En la primera d'aquestes
trobades hi han participat els representants de les escoles i de l’acollida de Taizé amb el germà
Cristian. En la segona, en canvi, hi ha estat tota la comunitat educativa amb el germà Henry de
Taizé. Henry s'ha prestat a respondre els dubtes dels joves, especialment els aspectes
relacionats a la vida comunitària i el diàleg ecumènic.  

Sent la primera vegada que l’Escola Cristiana ofereix un servei directe d’acció pastoral conjunta
més enllà de l’acostumada formació per a agents de pastoral educativa o docents de Religió,
aquesta peregrinació "ha tingut un marcat component iniciàtic o, fins i tot, aventurer", asseguren
des de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC). Un component que han viscut tant
els nois i noies com els nou acompanyants provinents de les institucions de la FECC: Joan
Ortín, de Lestonnac-BCN; Oriol Pérez, exvoluntari de Taizé; Ángela Juliana Lima, Mariana
Nachicoco Feliciano i Natalia Nana Simao de Scala Dei; Sofía Mejías, Jesús
Abenza i Begoña Plaza, de la Fundació Escoles Parroquials; i Eloi Aran, cap d’Àrea d’Identitat
i Missió de la FECC.

Pendents encara d’una valoració de les institucions implicades un cop passades les festes de
Nadal, la FECC valora molt positivament aquesta peregrinació "edu-sinodal". "Tant pel profit
que n’han tret els alumnes com la relació i vivència dels acompanyants", diuen. S’espera repetir
aquesta iniciativa per tal que esdevingui, amb els anys, una proposta fixa en el calendari del
Departament de Pastoral de l’Escola Cristiana.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/cinc-escoles-participen-en-primer-pelegrinatge
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450 alumnes han participat al projecte ''Fent
Empresa des de l’Escola'' de la FOEG - El
Gerió Digital
Amb l’objectiu de vincular el món educatiu amb el món empresarial la Patronal Gironina
FOEG posa a la disposició dels centres d’ensenyament el seus empresaris i experts per resoldre
inquietuds, dubtes i necessitats de centres de 6è de primària, ESO, Batxillerat i Cicles
Formatius a través del projecte Fent Empresa des de l'Escola. Enguany hi han participat uns
450 alumnes dels quals el 90,2% han assenyalat que li ha semblat útil participar en la
iniciativa.

Aquest projecte ha arribat a la seva vuitena edició ja que segons el president de la FOEG,
Ernest Plana: “fa anys vam detectar una necessitat d’apropament entre els estudis tècnics i les
empreses gironines de diferents sectors. La FOEG és la patronal amb la xarxa d’empreses més
gran a nivell gironí i per tant ens és relativament fàcil connectar les necessitats dels estudiants
amb empreses qualificades que els poden donar resposta, el resultat d’això és el projecte Fent
empresa des de l’escola”.

Aquest projecte va néixer al 2014 després que la Federació d’Organitzacions Empresarials de
Girona realitzés un estudi sobre què saben els alumnes de les empreses del territori.
Sorprenentment es va detectar una manca de coneixement al voltant del món empresarial i el
que suposa començar a treballar pel jovent. És en aquest marc que va néixer el projecte, per
explicar-los com funcionen les empreses i què aporten aquestes als territoris i és en aquest
context que la FOEG, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, ofereix serveis fets a mida
per a cada necessitat educativa.

A banda, per mitjà de xerrades i visites s’intenta promocionar i informar de l’FP per reduir el buit
entre atur juvenil i el problema generalitzat de les empreses: la manca de personal qualificat.
Des que es va iniciar el projecte algunes coses ja han millorat, la percepció global de la
necessitat de promocionar els estudis de Formació Professional i dotar-los de la importància que
es mereixen, és pràcticament unànime entre les diferents administracions i els sectors
empresarials. I poc a poc, les mesures preses es van notant.

Val a dir, però, que segons els qüestionaris que responen els alumnes, el problema de manca
d’interès pel oficis tradicionals continua existint, malgrat els alumnes manifesten conèixer els
oficis com paleta, mecànic o fuster només un 4,9% expressa algun interès en el primer, un
16,4% en la mecànica, però un molt preocupant 0% mostra interès en l’ofici de fuster.

Els oficis de cuiner, que s’ha prestigiat a través de molts programes de TV o el de perruquer,
desperten molt més interès en els estudiants participants; un 27,9% sent curiositat per la cuina i
un 18% en el sector de la perruqueria i imatge.

En canvi la percepció sobre el prestigi dels estudis de Formació Professional treu una nota
acceptable, en el cas d’estudiants d’ESO un 30% pensa que pot equivaldre a una carrera
universitària, mentre que la percepció positiva dels alumnes que cursen cicles arriba al 40%.

Finalment, i potser com a dada més preocupant, més del 80% dels estudiants participants
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expressen desconeixement sobre les necessitats i pet tant, oportunitats laborals, que tenen les
empreses del territori gironí.

El president, Ernest Plana explica que “aquest projecte de Fent empresa des de l’escola vol
donar sortida a les necessitats tant dels centres escolars com dels diferents sectors
professionals, fent visible el dia a dia de les empreses i relacionant les seves necessitats amb
les dels centres educatius, i per tant aquesta última dada ens anima a seguir amb aquesta
tasca”.
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Els alumnes del Montsià es diverteixen i
fascinen aprenent oficis a Artesania 360°:
"Mai m'havia concentrat tant en res" La
República
ACN Amposta – Trobar una seixantena d’alumnes de 14 i 15 anys gairebé en silenci,
concentrats i decidits a què la feina els surti bé és un context poc freqüent o gairebé insòlit en
tallers amb adolescents. La sorpresa ha estat majúscula per a professors i artesans quan
gairebé el miler d’estudiants del programa pilot Artesania 360° han respost d’aquesta manera.
“És la primera vegada que em concentro tant per fer alguna cosa”, ha celebrat satisfeta Imane
Baraich, alumna de l’IES Montsià. Els artesans agraeixen poder apropar al jovent uns oficis
sense massa relleu generacional i que desconeixen. La iniciativa vol despertar alguna vocació i
reivindicar l’artesania com a sortida professional o, almenys, que valorin els productes artesans
quan els comprin.

Els adolescents dels instituts del Montsià que han passat pels tallers d’artesania en aquesta
recta final del primer trimestre n’han sortit contents, fascinats i una mica sorpresos amb ells
mateixos. “Ens pensàvem que seria avorrit, però ens ha agradat molt i és molt divertit”,
reconeixia Josep Tomàs, alumne d’un dels grups que ha passat per l’Auditori d’Amposta per fer
els tallers d’artesania.

Durant un mes, s’han fet diverses jornades amb una seixantena d’estudiants en cadascuna, que
podien participar, per grups, a quatre dels sis tallers, una restricció que, al final, ha generat
queixes. “Arriben distants i quan s’hi comencen a posar, els agrada tant que volen fer tots els
tallers”, ha explicat la ceramista Teresa Marta Batalla. Ella és una de les artesanes del programa
i els ensenya la feina que fan al Raval de l’Art de Roquetes.

Els nois i noies també aprenen a fer elements de llata, vidrieres, joies o elements decoratius
amb roba. Cadascun dels tallers posa a prova les seves habilitats. Joan Mateu, mestre artesà
picapedrer, els proposa el repte d’esculpir una inicial en marbre. “Personalment, és la primera
vegada que em concentro tant per fer alguna cosa. La concentració no és el meu punt fort, però
havia de picar la pedra recta sense fallar. M’he hagut de concentrar molt i ho he intentat”, ha
reconegut, orgullosa, Imane Baraich. “Els costa començar perquè no ho entenen, però a mesura
que avança el taller, perfecte! Els agrada, és nou i pot ser una sortida professional”, ha apuntat
Mateu.

La Imane i el Josep no tenen clar que aquesta pugui ser la seva vocació, però han agraït
descobrir els oficis artesans així com que és una feina “poc valorada”. “Ens han explicat quant
val i el que fan costa el doble. No està ben pagat com la gent es pensa”, ha lamentat en Josep.
Ell no ho acaba de descartar com a opció de futur. “Anirà bé per a alguns que puguin tirar
endavant fent això”, ha defensat. “Encara no sé que vull fer. Potser sí que podria ser una opció,
però picapedra o la ceràmica no crec que siguin el meu punt fort!”, ha reconegut la Imane
després de fer aquests dos tallers.

Batalla afegeix que hi ha molts joves que tenen clar que “volen ser biòlegs o informàtics” i per
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als quals el taller serà “una anècdota”, però pot ser una alternativa entre aquells a qui “agrada
treballar amb les mans”. “D’una manera o d’una altra està bé perquè els ajuda a entendre una
part tan important com l’artesania i a valorar-la d’una altra manera”, ha agraït la ceramista.

El que també aconsegueix Artesania 360˚ és desmuntar el prejudici que per ser un artesà, no cal
continuar els estudis un cop superats els obligatoris. “Aquesta jerarquia entre els que volen
estudiar i el que no, es trenca. “Les artesanes han estudiat moltíssim per ser-ho, cal coneixement
que jeràrquicament té el mateix valor i importància que altres oficis i carreres que puguin
escollir”, ha assenyalat Marc Ballester, coorganitzador del programa.

Els criteris de selecció dels artesans i artesanes de 360˚ han tingut en compte els oficis que
necessiten més relleu generacional, encara que del miler d’alumnes només “s’ho plantegi un
0,01%”. L’objectiu és activar el jovent i mostrar-los que les artesanes del territori “es guanyen la
vida exitosament, que treballen des de les Terres de l’Ebre i venen més enllà de les Terres de
l’Ebre”, com ha destacat Ballester.

Els tallers han visitat sis poblacions de la comarca i nou centres educatius i els han gaudit prop
d’un miler d’alumnes. Ara, després de les vacances de Nadal, comença la segona fase. Els
alumnes escolliran un producte i en faran el disseny en una jornada guiada per una
dissenyadora. En el tercer trimestre també visitaran els tallers dels artesans per conèixer els
seus entorns de treball “amb més profunditat”. A final de curs, un equip de docents i tècnics
d’Artesania Catalunya oferirà un acompanyament formatiu i pedagògic als docents i un itinerari
d’orientació formativa per a l’alumnat interessat en l’artesania i els oficis artístics.
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Rècord de voluntaris en el projecte d'ajuda als
escolars del municipi amb risc educatiu

Rècord de voluntaris en el projecte d'ajuda als escolars del municipi
amb risc educatiu

15/12/2022 Societat - Carlos Ribas

A la dreta, una jove estudiant de l'IES realitzant la tasca de Voluntària Educativa. (Foto: Ajuntament de
Palamós).

Després del parèntesi que ha suposat la pandèmia de la COVID-19, l'Ajuntament de Palamós ha reactivat el
programa de Voluntariat Educatiu, un projecte que dona suport a nens i nenes de les escoles de Palamós, en
situació de risc educatiu. Enguany s’ha arribat la xifra rècord de 29 voluntaris una atenció directa a aquests
infants, ajudant-los a l'hora de fer els deures o en altres activitats, sempre en coordinació amb els centres
docents, i en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat.

D’aquest gruix de persones, 13 són joves alumnes del Cicle formatiu d’atenció a les persones en situació de
dependència, que s’imparteix a l’Institut de Palamós. La participació que tenen aquests estudiants en el
projecte els permet tenir una experiència directa amb els alumnes, com a tutors, i al mateix temps els aporta
crèdits per als estudis que cursen. El suport s'ha fet tots els dimarts i els dijous, en horari extraescolar, en
diferents centres de Palamós. La regidora Laura Lafarga ens parla del procediment.

https://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1500017353/rcord-de-voluntaris-en-el-projecte-dajuda-als-escolars-del-municipi-amb-risc-educatiu/1


 L’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós també organitza tallers formatius per als voluntaris. El
programa de Voluntariat Educatiu és una activitat pionera a les comarques gironines iniciada l’any 2014 i que
ha permès donar suport escolar a un total de 470 infants i joves del municipi.
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Càritas Andorrana porta la seva tasca a
catorze centres escolars - El Periòdic
d'Andorra
Ca ̀ritas Andorrana ha iniciat la campanya de sensibilitzacio ́ a les escoles que s'allargarà fins el
23 de desembre. Enguany, hi participen 14 centres dels tres sistemes educatius i el lema escollit
e ́s 'Som el que donem, som amor'. L’objectiu, informen des de l'ONG, e ́s donar a cone ̀ixer la
tasca que s’esta ̀ duent a terme des de l’entitat i la realitat que es viu a Andorra a trave ́s de
xerrades per la conscienciacio ́ amb els me ́s joves. La campanya de sensibilitzacio ́ es concreta,
a me ́s, amb la recaptacio ́ d'aliments i productes de primera necessitat per a persones i fami ́lies
que es troben en situacio ́ de precarietat a Andorra.

 Segons subratllen des de Càritas, aquesta campanya incideix en un dels fonaments de l'entitat:
animar la necessitat de reforc ̧ar els vincles i la interdepende ̀ncia en les diferents comunitats i
convidar a estre ̀nyer llac ̧os col·laboratius per treballar en la defensa i la cura de la dignitat de les
persones me ́s pobres i els seus drets humans.

 El president de l’entitat, Amadeu Rocamora, destaca que donen "molta importa ̀ncia a promoure
la solidaritat entre els infants i els joves" i per aquest motiu agraeixen la implicació dels centres.
La campanya es duu a terme a l’escola francesa de Canillo, l'andorrana de secunda ̀ria
d'Encamp, andorrana de prima ̀ria d'Ordino, andorrana de secunda ̀ria d'Ordino, A ̀gora
International School, batxillerat de l'andorrana, andorrana de secunda ̀ria d'Andorra la Vella,
francesa de prima ̀ria d'Andorra la Vella, l'institut espanyol Maria Moliner, sant Ermengol, Maria
Janer, francesa de Sant Julia ̀ de Lo ̀ria, andorrana de Sant Julia ̀ de Lo ̀ria i l’escola Sagrada
Fami ́lia.
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EDUCACIÓ | Ràdio Abrera 107.9FM
Continuen les visites del curs 2022 - 2023 en el marc de l'activitat ‘El meu Ajuntament’, adreçada als i les
alumnes de tercer curs d’Educació Primària de les escoles del municipi, amb la finalitat de presentar als nens i
nenes d'Abrera com és l’Ajuntament i la seva organització. Aquest dimecres 14 de desembre a l'Ajuntament
s'ha rebut la visita de l'alumnat de tercer curs de l'Escola Josefina Ibáñez. Moltes gràcies a totes i tots!Els nens i
nenes de tercer curs de l'Escola Josefina Ibáñez han fet una visita guiada per l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(l’OAC), la Sala de Juntes de Govern Local i la Sala de Plens, on els ha rebut l’alcalde d’Abrera, Jesús
Naharro, la regidora d'Educació, Giulia Mirto, i la tècnica municipal, Maria Edo.  

 

La regidora d'Educació, Giulia Mirto, ha destacat l'interès i sensibilitat de l'alumnat: “un curs més acollim
l’alumnat de les tres escoles de primària d’Abrera: l’Escola Francesc Platón i Sartí, l’Escola Josefina Ibáñez i
l’Escola Ernest Lluch; per dur a terme l’activitat “El meu ajuntament” on a partir de la realització d’una sessió a
l’aula amb la nostra tècnica d’educació municipal coneixen el funcionament de l’Ajuntament i el nostre
municipi; i després amb la visita aquí a l’Ajuntament, ho veuen a la pràctica. Estem molt agraïdes de poder
compartir aquesta estona plegades, moment en què a més d’aprendre conjuntament i passar-ho bé, ens
expliquen les seves inquietuds. En aquesta edició l’alumnat de les tres escoles ha mostrat gran interès tan en
temes de sostenibilitat, com d’atenció a les persones grans i a les persones en situació de vulnerabilitat, fet que
ens mostra que la nostra infància és sensible a temàtiques tan importants. Els felicitem per aquestes iniciatives
a tots i totes elles; i per descomptat al professorat i la totalitat de la comunitat educativa que treballen cada dia
per l’educació a Abrera”.

 

http://www.radioabrera.cat/pl8/actualitat/id3653/l-alumnat-de-tercer-curs-de-l-escola-josefina-ibanez-ha-visitat-el-consistori-d-abrera-aquest-dimecres-14-de-desembre-al-mati-dins-l-activitat-el-meu-ajuntament.htm


Treball previ a les aules

'El meu Ajuntament’ comença a l’aula de l’escola, on la tècnica d’educació municipal explica als nens i nenes
com funciona l’administració local. A més, els/les alumnes realitzen unes eleccions municipals a classe,
escollint un alcalde o alcaldessa amb el seu equip de govern que, durant la visita al consistori, ocupen el seu
lloc corresponent a la Sala de Plens. En el cas de l'Escola Josefina Ibañez la visita a les aules per part de la
tècnica d'Educació, Maria Edo, es va dur a terme el dimecres 16 de novembre passat. En el cas de l'Escola
Ernest Lluch, la sessió teòrica a les aules va tenir lloc el dijous 3 de novembre passat, i a l'Escola Francesc
Platón i Sartí està programada pel dijous 12 de gener de 2023.

A l'Ajuntament, els nens i nenes de l'Escola Josefina Ibañez han presentat el seu ”programa electoral” a
l’alcalde, aquest dimecres 14 de novembre, amb diverses propostes per fer d’Abrera un poble millor i li han fet
diverses preguntes sobre el govern municipal. La visita al nostre Ajuntament de l'alumnat de l'Escola Francesc
Platón i Sartí ens visitaran el dimecres 18 de gener de 2023. Us hi esperem a totes i tots per sentir les vostres
propostes! Mentre que l'Escola Ernest Lluch va visitar-nos el dimecres 23 de novembre passat.Podeu veure les
imatges de la visita fent clic aquí! 

 

 

'El meu Ajuntament' a Ràdio Abrera

Les aportacions dels i de les alumnes i les preguntes a l’alcalde s’emeten després a Ràdio Abrera (107.9 FM,
www.radioabrera.cat i a l'Aplicació gratuïta de Ràdio Abrera per a dispositius mòbils:

'El Meu Ajuntament' de l'Escola Ernest Lluch  es va emetre el dissabte 26 de novembre de 2022 a les
12.04 h. Podeu escoltar el podcast fent clic aquí.
'El Meu Ajuntament' de l'Escola Ernest Lluch s'emetrà el dissabte 17 de desembre de 2022 a les 12.04
h.
'El Meu Ajuntament' de l'Escola Francesc Platón i Sartí s'emetrà el dissabte 21 de gener de 2023 a les
12.04 h.

 

Podeu a escoltar i descarregar el podcast dels programes de 'El Meu Ajuntament' de cursos ateniors

fent clic aquí

https://www.ajuntamentabrera.cat/pl195/actualitat/noticies/id4961/l-alumnat-de-tercer-curs-de-l-escola-ernest-lluch-visita-el-consistori-d-abrera-dins-l-activitat-el-meu-ajuntament-moltes-gracies.htm
http://www.radioabrera.cat
https://enacast.com/radioabrera/programs/elmeuajuntament/radioabrera_podcast_29733
https://enacast.com/radioabrera/programs/elmeuajuntament
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Masturba’t a casa
DES DE LA CRUÏLLA DEMÀ  Natza Farré

de segon cicle d’educació infantil anomena-
da “taller de sensacions” que pretén “explo-
rar la masturbació en la infància com un fet 
normalitzat i l’exercici del plaer i autoconei-
xement”. O sigui que de fake news res de res: 
en comptes del “Joan petit quan balla”, ¿ara 
els nens de 3 a 6 anys han d’anar a escola a 
masturbar-se? 

 
La guia conté nombroses propostes didàc-
tiques, algunes de dubtable valor pedagò-
gic: l’objectiu de la de “Cossos iguals, cos-
sos diferents” és “promoure l’autoexplo-
ració conscient del cos i de les seves parts” 
i es porta a terme demanant als alumnes 
de primer i segon de primària que, en un 

espai on puguin relaxar-se, es vagin tocant 
diferents parts del cos. Al personal docent, 
en aquesta classe, se li demana, entre al-
tres coses, que analitzi “les diferències ge-
nitals sense homogeneïtzar-les de forma 
binària”. Doncs res, mestres, per si no te-
níeu feina, ara analitzeu les diferències ge-
nials de l’alumnat, però alerta a no caure 
en l’homogeneïtzació. En aquesta matei-
xa etapa l’activitat “Com sentim?” pretén 
“explorar el plaer i el desig a través del 
contacte físic”. Però no patiu, pares i ma-
res, que això es farà sempre “des d’una 
perspectiva de confiança, seguretat, vo-
luntat i respecte”. Ara, que la meva prefe-
rida, la que hauria de guanyar algun premi 
d’innovació docent, és, sense cap dubte, la 
de “Defensem els nostres cossos”: amb 
plastilina, fulls, escuradents i tisores es 
vol “aprofundir en el coneixement i per-
cepció dels genitals, les diferents parts, 
funcions, així com les emocions vincula-
des”. O sigui que l’exercici en qüestió és 
fer vulves i penis amb plastilina (perdo-
neu que sigui tan binària). Les increïbles 
habilitats de les mestres en matèria de 
manualitats són ben conegudes, però no 
sé si això està al nivell dels collarets de ma-
carrons. Quina llàstima no ser el Quim 
Monzó per treure-li més punta al tema. 

 
No sé qui ha tingut aquestes idees tan geni-
als ni com poden comptar amb el vistiplau 
del departament, però les activitats esmen-
tades suposen una clara vulneració d’un 
dret bàsic dels infants: el de la intimitat, 
que s’ha de garantir i protegir sempre. So-
bretot des d’una perspectiva progressista 
i feminista. 

En temps de recursos efectius i accessibles 
per a la manipulació de la informació, es-
tem obligats, més que mai, a no refiar-nos 
de determinats titulars. És per això que so-
vint em veig descartant de manera gairebé 
automàtica alguns continguts. ¿Que Abo-
gados Cristianos denuncia la Generalitat 
per ensenyar a masturbar-se a nens a par-
tir dels 3 anys? Una notícia falsa, segur, ja 
sabem com les gasten els rancis puritans i 
l’extrema dreta reaccionària, que veuen pe-
derastes per tot arreu excepte on han vis-
cut ben còmodament i gaudint d’impuni-
tat: en el si mateix de l’Església. 

 
El cas és que m’he empassat l’ham i per cu-
riositat m’he llegit el programa Coeduca’t 
del departament d’Educació. D’entrada la 
informació que conté el portal és més que 
raonable pel que fa a la promoció de la igual-
tat dins de les escoles. La finalitat última del 
programa és “treballar de forma explícita, 
sistemàtica, rigorosa i respectuosa, aspec-
tes bàsics de coeducació, de perspectiva de 
gènere i sexualitat”. ¿Qui hi pot estar en 
contra, donat que la igualtat no és un fet na-
tural que es transmeti espontàniament de 
generació en generació? Si no ensenyem fe-
minisme a les escoles, el que es continuarà 
imposant és el masclisme, no hi ha més op-
ció. I la sexualitat i les relacions afectives 
són el terreny on es produeixen bona part 
de les violències contra les dones, o sigui 
que és una urgència social que nens i nenes 
aprenguin a comportar-se de manera justa 
i ètica en aquestes esferes quan la seva ma-
duresa els porti a endinsar-s’hi. En l’apartat 
de materials, però, descobreixo que sí que hi 
ha una proposta “didàctica” per a alumnes 

NAJAT  
EL HACHMI
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