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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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Noumesos després d’acabar els
estudis, els titulats en Formació
Professional (FP) tenen el nivell
d’inserció laboral més alt entre
elsjovesdelasevaedat,hagines-
tudiat o no. Així doncs, després
del curs 2020-2021, només un
12%delsjovesde16a25anysque
van obtenir un títol d’FP a Cata-
lunya estaven en situació d’atur,
una xifra irrisòria si es compara
amb la mitjana de l’atur juvenil,
quesesituavaenun42%.Aques-
tes són les dades que es despre-
nen de l’Estudi d’Inserció Labo-
ral delsEnsenyamentsProfessio-
nals 2022, elaborat
conjuntament pel Departament
d’Educació i el Consell de Cam-
bresdeComerçdeCatalunya.
L’informe es basa en una en-

questa a 33.700 graduats d’FP a
Catalunya del curs 2020-2021,
que van respondre a un qüestio-
nari entre sis i nou mesos des-
présd’obtenir el títol.
Segons l’enquesta, la inserció

laboral se situa en un 52%, su-
mant-hi els joves que dediquen
tot el seu temps a treballar (un
34%) i aquells que compaginen
feina i estudis (18%).
La inserció laboral, segons

aquestes dades, va augmentar
més de 6 punts respecte al curs
anterior, mentre que va descen-
diren2puntselnombredejoves
que van decidir continuar estu-
diant.
Concretament, un 34% dels

enquestats dediquen tot el seu
temps a treballar, i un 18% estu-
dien i treballen alhora. D’altra
banda,un36%degraduatsenFP
esdediquenexclusivament a es-
tudiar,perlaqualcosaelpercen-
tatge d’estudiants que continu-

en formant-se, si s’hi sumen els
que també treballen, és d’un
54%.
L’estudi també conclou que el

curs 2020-2021 hi va haver un
total de 53.590 graduats d’FP,
3.200 més que el curs anterior
(728graduatsmésengraumitjà,
i 2.472, en superior).
Elconsellerd’Educació,Josep

Gonzàlez-Cambray, va destacar
que un 21% del total d’alumnat
d’FP aCatalunya opta per la for-
mació dual, la xifra més alta en-
tre les comunitats autonòmi-
ques. A l’FP dual hi va haver un
total d’11.288 alumnes matricu-
lats,3.547mésqueelcursanteri-

En la comparació per gènere les dones guanyen demitjanamenys que els homes
!;87;1;65 4 32

Impuls “subtil” al català al campus

! El consellerdeRecerca i
Universitats, JoaquimNa-
dal, vapresentar ahir la
creacióde la comissióde
seguimentdel plad’enfor-
timentdel català al sistema
universitari i d’investigació
català. La comissió, acorda-
dapelGovern i universi-
tats, és “unapautade con-
trol del plaper als pròxims
quatre anys, queés l’horit-
zó cronològicprevi auna

futuranova revisió”, vadir
el conseller, quevaapostar
per treballardemanera
“subtil, intel·ligent i eficaç”
per impulsar i estendre l’ús
del català i aconseguir-ho
ambestímuls, nopas amb
“mecanismes coercitius”. I
sensedeixar la tercera llen-
gua,majoritàriament l’an-
glès, debanda.Un70%de
les classes degraues fanen
català, i un30%,demàster.

L’aturdels titulats d’FPésd’un 12%,
30puntsmenysque lamitjana juvenil
La inserció laboral puja un 52%, segons l’enquesta d’Educació i de les cambres

or. La inserció laboral en el dual
ésd’un61%,uns5puntsmésque
a l’anterior enquesta, i la taxa de
continuïtat formativa supera un
49%, gairebé2punts superior.
La inserció laboral varia a les

formacionsdegraumitjàosupe-
rior, i és clarament més favora-
ble al superior. Per tant, a l’FP
superior, la inserció assoleix els
6 de cada 10 titulats,mentre que
a ladegraumitjà, els 4.
L’empresa de pràctiques

continua sent la primera via
d’obtenció de feina per als tèc-
nics superiors, amb un 24% del
total,mentre queper alsmitjans
va ser la xarxa personal de con-
tactes.
D’altra banda, augmenta el

percentatge de contractació in-
definida. Entre els tècnics supe-
riors, passa d’un 36% a un 46%

del 2021 al 2022, i entre els tèc-
nicsdegraumitjà,d’un26%aun
35%.
La desigualtat de gènere tam-

bé és present en la contractació,
ja que les dones guanyenmenys
de mitjana (predominen a les
rendesdetreballmensualsnetes
inferiors a 1.200 euros). Elles
busquen feina mitjançant l’em-
presa de pràctica, anuncis o tra-
mesa de currículums. En canvi,
els homes graduats tendeixen a
demanar ajuda a la xarxa de re-
lacions personals, el centre do-
cento l’empresa familiar.
Respecte a la inserció laboral

per activitats, hi ha 16 famílies
professionals d’ensenyaments
d’FP que superen un 50% d’in-
serció laboral, i les que superen
un 60% són les indústries ex-
tractives (80%), energia i aigua
(68%), química (65%), instal·la-
ció i manteniment (63%) i fusta,
moble i suro(62%).Elsensenya-
ments esportius tenen una in-
serciód’un61%."

Més de lameitat
treballen i la resta
continuen estudiant
noumesos després de
llicenciar-se

Col·lecció MACBA. Intenció poètica

A partir del 14.12.22

Reserva la teva entrada a l’exposicó a macba.cat#ColleccióMACBA
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La Generalitat donarà una ajuda de 30 euros
a cada alumne de Primària amb beca de
menjador per a sufragar el material escolar
El Govern valencià continuarà ampliant l’escut social davant de la crisi i la inflació mitjançant
noves ajudes a les famílies més desfavorides.

Així doncs, en el marc de les polítiques educatives de cohesió social i acompanyament a les
famílies, la Conselleria d’Educació, que dirigeix Raquel Tamarit, ha previst en el projecte de
pressupost per al 2023 accions d’important calat social perquè cap alumne es quede arrere,
perquè les seues famílies estalvien en material educatiu i perquè l’educació continue sent un eix
central de les polítiques de cohesió social del Pacte del Botànic.

Una d’aquestes accions per a aplicar a partir del curs 2023-2024 és que cada alumne de
Primària amb el 100% de beca de menjador tindrà al seu abast un xec de 30 euros per a la
compra de material escolar no curricular a l’inici del curs: “Continuem així el nostre objectiu de
reduir les despeses familiars i promoure la igualtat d’oportunitats, fent molt de recalcament a
acompanyar l’alumnat més vulnerable des del punt de vista socioeconòmic”, ha destacat la
consellera Raquel Tamarit.

La previsió és que en siguen beneficiaris més de 72.000 xiquets i xiquetes de la Comunitat
Valenciana. Per fer-ho possible s’assignaran 1,8 milions d’euros per part de la Conselleria
d’Educació. Els alumnes beneficiaris d’aquest xec de material escolar seran uns 12.000 de les
comarques de Castelló, uns 36.000 de les comarques de València i uns 24.000 de les
comarques d’Alacant.

En aquesta línia, Tamarit ja va anunciar la implantació de Xarxa Llibres en Batxillerat, cosa que
beneficiarà quasi 63.000 alumnes que tindran també llibres de text i materials curriculars
gratuïts, igual que l’alumnat de Primària i de l’ESO. Per tant, en total, el pròxim curs més de mig
milió d’alumnes valencians tindran llibres de text gratuïts.

“Som una de les cinc autonomies amb llibres gratuïts per a l’alumnat, però serem l’única
autonomia que també els oferirà en una etapa no obligatòria com Batxillerat”, va detallar Raquel
Tamarit.

La inversió per a fer-ho possible i assegurar la continuïtat de Xarxa Llibres en totes les etapes
obligatòries i incloure-hi també Batxillerat s’incrementa en 10 milions d’euros fins a arribar a
73,78 milions d’euros.

La titular d’Educació també va explicar una altra novetat per a l’alumnat que cursa Batxillerat:
“Tindran el dret a transport escolar i podran pujar als trajectes dissenyats ja, i s’establiran nous
serveis d’autobusos allà on calga. Millorem, per tant, aquest servei públic escolar i la mesura té
també un impacte positiu en la lluita contra el despoblament per a cobrir millor els trasllats en
zones més despoblades”. Per a fer efectiva aquesta mesura, s’augmenta en 5 milions d’euros la
línia pressupostària destinada a transport escolar.

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/val/generalitat-donara-ajuda-30-euros-alumne-primaria-amb-beca-menjador-per-sufragar-material-escolar_1_9801905.html
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Como se preveía, la pandemia
ha pasado factura en el nivel aca-
démico de los alumnos. Pero, ¿la
caída de las notas se puede acha-
car solo al confinamiento? Do-
centes y expertos coinciden en
que no. Mientras algunas voces
consideran que hay que buscar
otros factores, otros alertan de
que cuando se habla de los efec-
tos de la pandemia se olvida un
elemento clave: el impacto en la
salud mental. “Los alumnos no
están bien, en las aulas estamos
teniendo ataques de ansiedad. Y
ello influye en el aprendizaje”,
resume Jaume Montsalvatge,
responsable del área de Pedago-
gía de Escola Pia Catalunya.

Los exámenes externos que
la Generalitat realiza a todos los
alumnos que están finalizando
etapa (6º de primaria y 4º de
ESO) muestran un descenso ge-
neralizado en los dos últimos
cursos (los afectados por la pan-
demia), aunque es especialmen-
te acusado en las Matemáticas.
En este ámbito, los alumnos ob-
tienen las notas más bajas desde
que se realizan las pruebas de
competencias básicas, hace una
década. Otras damnificadas son
la Lengua Catalana y la Inglesa,
con importantes caídas.

“Se ve claramente que la pan-
demia ha afectado en el descen-
so de la excelencia —de las notas
más altas—, pero también hay
una bajada transversal, que afec-

ta a todos los centros dependien-
do de su nivel de complejidad [si
concentran más o menos alum-
nos de entornos vulnerables]”,
valora Xavier Celorrio, profesor
de Sociología de la Educación de
la Universidad de Barcelona. Pe-
ro este experto y los profesiona-
les de los centros coinciden en
una advertencia: “No se ha di-
mensionado el impacto negati-
vo de la pandemia, especialmen-
te el emocional, que se traslada
en una pérdida de conocimien-
tos. Pero tampoco hay que olvi-
dar el bienestar emocional de
los profesores, muy cansados
por el sobreesfuerzo de estos
años”.

Otras voces consideran que
la pandemia no es la causante
de todos los males. “Tenemos
unos resultados mediocres que
no han mejorado en los últimos
siete u ocho años. Podemos ha-
blar de estancamiento y de pér-
dida de aprendizaje importante
en este tiempo. La pandemia no
es la única causa, porque ya ve-
níamos de resultados estanca-
dos. Hay que tomar distancia y
considerar otros factores. Y la
persistencia de las desigualda-
des sociales es el principal. El
origen de los alumnos todavía
tiene mucho peso en los resulta-
dos y, cuando tienes un enquista-
miento de la desigualdad, difícil-
mente lograrás mejorar los re-
sultados globales”, apunta Mi-
quel Àngel Alegre, doctor en So-

ciología y jefe de proyectos de la
Fundació Bofill.

Desde el Departamento de
Educación, la secretaria de
Transformación educativa,
Núria Mora, defiende que Cata-
luña no es un caso aislado, que
la caída de rendimiento se da en
otros países, aunque también
apunta a los recortes de hace
una década como elementos
que han influido.

Con todo, Celorrio advierte
de que los resultados podrían
empeorar el año que viene, ya

que será una promoción que
han cursado toda la secundaria
con la pandemia, a diferencia de
los alumnos de los dos años ante-
riores, que han vivido más cur-
sos “normales”.

Para hacer frente a la caída
de resultados, el Departamento
de Educación anunció el lunes
un paquete demedidas correcto-
ras. En cuanto a las Matemáti-
cas, se propone formar a los pro-
fesores para que cambien su for-
ma de enseñar la materia y la
creación de unos Clubes de las
Matemáticas. En Inglés, se im-
pulsarán talleres para alumnos
y, de nuevo, mejorar el nivel del
profesorado. Y la inspección ase-
sorará a los centros en los cam-
bios que deben aplicar. Pero
otras medidas, como las de Len-
gua Catalana, son medidas ya
anunciadas hace meses. “Cuan-
do bajan los resultados hay una
corresponsabilidad y cada uno
tiene una parte que debe asu-
mir, pero no se está culpando a
los profesores”, aclara Mora,
que confía en que las iniciativas
ya puestas en marcha tengan
efecto pronto.

Cambios de sistema
“Son medidas que se las han sa-
cado del bolsillo sin tener en
cuenta ni los expertos ni el profe-
sorado. Necesitamos cambios
metodológicos y de sistema, co-
mo ahora lasMatemáticas socia-
les, pero consolidando los cono-
cimientos básicos”, valora Celo-
rrio. Joan Cumeras, miembro
de la Junta central de directores
y del Consejo Superior de Eva-
luación, rechaza que se ponga el
foco en los docentes. “Los profe-
sores son los mismos que cuan-
do hay buenos resultados”. En
una línea parecida se expresa
Montsalvatge: “¿Tenemos datos
de que lo que necesitamos es
más formación?”. Fuentes de la
Bofill consideran que se trata de
“una batería demedidas con sen-
tido, pero es una política de bue-
nos pedazos, que no obedece a
una política fuerte de lucha con-
tra las desigualdades”.

Para recuperar el nivel de
rendimiento, cada uno propone
diferentes recetas. Celorrio
apuesta reforzar los conocimien-
tos básicos en primaria, impul-
sar tutorías y mentorías para
acompañar al alumno durante
la secundaria o programas de ve-
rano en que se combinen las ac-
tividades de ocio con el refuerzo
educativo.

Alegre apuesta por atajar el
problema de fondo —las des-
igualdades— con una serie de
iniciativas contra la segregación
escolar y el abandono prematu-
ro de los estudios, ofrecer becas
o extraescolares gratuitas, mejo-
rar la orientación, dotar a los
centros de más recursos…

“Lo que sería necesario es
ver qué necesitan los centros.
Las medidas universales no nos
sirven en estos momentos”, con-
sidera el responsable de Escola
Pia. Las direcciones lanzan otra
idea: “Hay que tratar de verdad
la problemática emocional, to-
dos los centros tienen casos de
alumnos con angustia. Habría
que hacer un estudio de cómo
les ha afectado, y si les ha cam-
biado el valor de las cosas. Y en
los centros habría que tener per-
sonal de salud para atenderlos”,
remata Cumeras.

Diferentes voces consultadas
señalan otro elemento exter-
no que puede condicionar los
resultados de los alumnos:
los exámenes. Cómo están
diseñados y las situaciones en
que se realizan. “Las pruebas
se hicieron en un ambiente
de depresión colectiva”, ase-
gura Joan Cumeras, de la
Junta central de directores y
del Consejo Superior de Eva-
luación, en referencia a que
se hicieron durante el primer
trimestre de 2021, en las
últimas semanas con la mas-
carilla obligatoria. Miquel
Àngel Alegre, doctor en Socio-

logía, también destaca las
“debilidades” de las pruebas.
“A veces depende de cómo se
planteen las preguntas, de los
cambios de contenido, el
nivel de dificultad…”. Xavier
Celorrio, profesor de Sociolo-
gía de la Educación de la UB,
también incide en que las
pruebas, que son censales, no
las realizaran unos 10.000
alumnos, más del 10%. “Es un
sesgo muy importante por-
que seguramente son alum-
nos de la franja baja, así que
el grueso de las notas más
bajas es más grande de lo
que se ha publicado”.

Las condiciones de las
pruebas también influyen

Alumnos del colegio Ramon Llull de Barcelona en las pruebas de competencias que Cataluña organizó los días 4 y 5 de mayo. / MASSIMILIANO MINOCRI

“En las aulas
hay ataques de
ansiedad”, afirma
un especialista

Educación prepara
clubes de
Matemáticas y
talleres de Inglés

Profesores y expertos unen la caída
de las notas al malestar emocional
Para remontar la situación, proponen incorporar a profesionales de salud mental

IVANNA VALLESPÍN, Barcelona
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L'atur juvenil entre els que han fet FP és del
12%, quatre cops menys que la mitjana del
col·lectiu
És per això que, avui, durant la presentació de l’informe que realitzen el departament d’Educació
i les cambres catalanes, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha insistit en el fet
que les places per fer FP han augmentat un 34% l'últim any, subratllant l'aposta del Govern per
aquests ensenyaments. A més, ha recordat que tenen sis objectius per als anys vinents: millorar
l'oferta de places, treballar en la progressió que tenen els graduats en formació professional a
les empreses, adequar el procés de preinscripció, combatre l’abandonament prematur dels
estudis, situar els centres educatius als llocs idonis per aprendre i combatre la bretxa de gènere.

Sobre aquest últim punt, l’informe assenyala que de tots els que han acabat els estudis i
treballen, les dones són majoritàriament les que se situen en les franges de retribució més
baixes. De fet, de totes les graduades en graus superiors, només l’11,06% tenen salaris
superiors als 1.500 euros, mentre que la mateixa dada se situa en el 22,45% en els homes. A
més, el nivell d’ocupació dels graduats masculins se situa en el 71,23%, mentre que el femení
es queda en el 53,70%.

El conseller també ha assenyalat que cal solucionar els problemes relacionats amb l’assignació
de places; després que, a l’inici d’aquest curs, 1.323 alumnes es quedessin sense entrar al
sistema tot i que van quedar lliures “més de 13.000 vacants”, segons el conseller. Així, ha
remarcat que s’ha d’orientar millor els joves en el moment de fer la preinscripció perquè no es
quedin fora del sistema educatiu.

D'altra banda, l’aposta per la formació professional dual ja comença a donar els seus fruits , tot i
que hi ha marge per augmentar molt més el seu pes dins l'oferta d'estudis. Aquest model és el
de referència a Alemanya i des del curs 2012-13 s’està lluitant per intentar adoptar-lo aquí. Tot i
això, el seu pes s’ha posat en dubte en diverses ocasions i fins ara només un de cada deu
alumnes triava aquesta opció. Aquest any, però, 11.288 alumnes s’han matriculat en aquesta
metodologia, cosa que suposa un 20% del total dels estudiants.

https://www.ara.cat/societat/educacio/12-d-atur-fp-quatre-cops-menys-mitjana-joves_1_4575962.html
https://www.ara.cat/societat/dades-definitives-fp-1-323-alumnes-no-tenen-placa-volien-queden-4-000-vacants_1_4130378.html
https://www.ara.cat/opinio/formacio-professional-leterna-assignatura-pendent_129_2752590.html
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La tasa de paro entre los graduados de FP
es tres veces menor que la del resto de
jóvenes catalanes | Cataluña | EL PAÍS

Alumnos de carpintería del instituto Escola del Treball de Barcelona.Gianluca
Battista

La tasa de paro entre los graduados de Formación Profesional es tres veces menor que la del
resto de jóvenes menores de 24 años y el volumen de contratos indefinidos es más alto. Los
ámbitos donde es más fácil encontrar empleo es en la industria y en el sector de las energías
renovables. Así lo muestra el estudio Inserción laboral de las enseñanzas profesionales 2022,
elaborado por el Departamento de Educación y el Consejo General de Cámaras de Comercio
de Cataluña y realizado a 33.724 alumnos que finalizaron los estudios de Formación
Profesional (un 55,7% del total) en junio de 2021, y que fueron entrevistados durante el primer
trimestre de 2022, para valorar su situación laboral o académica después de seis meses de
haber acabado estos estudios.

El índice de paro entre los graduados en FP ha aumentado estos tres últimos años que han
estado marcados por la pandemia, pasando del 8% de 2019 al pico de 15,8% en FP media y
11,8% en superior en 2021. Pero este año, estos índices han descendido hasta los 13,3% y
11,2% respectivamente, siguiendo la tendencia contraria que ha vivido la tasa de paro juvenil,
que no ha parado de subir desde 2020 y que actualmente se sitúa en el 42,26%, el triple que el
de los graduados.

En la misma línea, la pandemia también ha marcado la inserción laboral de estos jóvenes. El
índice de graduados este último curso que ya ha encontrado trabajo se sitúa casi en los niveles
prepandémicos, tras el brusco descenso que sufrió la promoción de estudiantes que finalizó en
2020. En concreto, en el caso del grado medio un 39% han encontrado trabajo, un porcentaje
que el pasado año fue del 33,7%, pero 42,6% dos años atrás. En la FP superior, un 64,4% de
graduados están trabajando, cuando el año pasado fue un 56,4% y dos años atrás, 63,9%.

Las cifras siguen mostrando que cuando más elevado es el nivel de estudios, más fácilmente se
halla empleo. Así, las series estadísticas muestran que este índice de inserción laboral es
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alrededor de 20 puntos mayor en los graduados de la FP superior que en la FP de grado medio.

Respecto a la FP dual, la inserción laboral de los graduados en esta modalidad que los estudios
con prácticas en empresas es un 10% superior al del resto de titulados en FP. En detalle, los
alumnos que han finalizado un grado medio dual y han logrado trabajo es del 43% (respecto al
39% de la convencional), mientras que en la superior dual se dispara hasta el 71% (64% en la
no dual). Actualmente los estudios de FP dual se imparten en 336 centros y cuenta con 11.288
alumnos.

Si se miran los resultados por ámbito profesional, los estudios de FP media en que los alumnos
encuentran trabajo más rápido son las industrias extractivas, con un 80% de graduados
empleados (aunque esta titulación presenta la peculiaridad que solo se imparte en dos institutos
catalanes), seguidos de Energía y agua (56%) y Seguridad y medio ambiente (56%). Por la cola,
los ámbitos con menos inserción laboral, rozando el 20%, son Informática y comunicaciones,
Imagen y sonido y Actividades físicas y deportivas. En la FP superior encabeza la lista
Instalación y mantenimiento (83%), Industrias alimentarias (81%) y Madera, mueble y corcho
(80%), mientras que la cierra Imagen y sonido (30%).

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

Suscríbete

El hecho de hacer prácticas en la empresa es la vía más habitual para que los alumnos
encuentren trabajo -es el caso de uno de cada cuatro graduados- seguido de cerca del hecho de
lograrlo a través de un amigo o familiar, mientras en tercer lugar se sitúa el envío del currículum
a la empresa.

Se mantiene la brecha de género

Estudiar FP también se traduce en más estabilidad laboral: el 51% de contratos firmados por los
graduados en FP superior son indefinidos -el 41% en la FP media-, muy por encima del 10%
que lograron en total los jóvenes de hasta 24 años en 2021.

El elemento negativo lo marca la brecha de género. El informe muestra que, más de la mitad de
las mujeres -entre el 53 y el 65%, según el nivel de estudios- perciben los sueldos más bajos
(hasta 1.200 euros) y solo el 11% logran cobrar más de 1.500 euros. En los hombres, los que
perciben salarios inferiores baja hasta la horquilla del 39 al 56%, mientras que con las nóminas
altas son el doble que las mujeres.

Por otro lado, también hay quien opta por seguir estudiando. En este caso, los niveles se han
mantenido relativamente estables durante estos últimos años, y con esta última promoción se
han fijado en el 66% en el caso de la FP media y un 43% en la superior.

Durante la presentación, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha destacado
que todavía quedan asignaturas pendientes en el ámbito de la FP, como es mejorar la
orientación al alumnado para darles a conocer las titulaciones donde todavía quedan vacantes y
que son sectores con una alta inserción laboral. Cambray también ha admitido que hay que “dar
respuesta a la brecha de género con acciones concretas”, además de incrementar el peso de la
FP dual.
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Els graduats en FP mostren un atur 30 punts inferior a la mitjana de
joves
La formació professional genera major ocupabilitat i millors oportunitats de feina a Catalunya. Així ho ha constat aquest divendres l’estudi d’Inserció Laboral
dels Ensenyaments Professionals 2022 elaborat pel Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya. L’informe mostra com el
percentatge de persones graduades en FP que busquen feina és del 12,28%, gairebé 30 punts per sota de la mitjana d’atur juvenil, que és del 42,26%.

A més, l’estudi també mostra com els titulats en FP tenen un percentatge d’inserció laboral del 52,05%, una dada que ha augmentat en l’últim any, ja que
enmig de la recuperació de la crisi de la pandèmia, aquest percentatge és gairebé 7 punts superior al de l’última publicació de l’estudi quan era del
45,32%. Concretament, el 33,57% dels enquestats treballen i el 18,48% estudien i treballen. Per altra banda, el 35,67% de graduats en FP continuen
estudiant, per la qual cosa el percentatge de continuïtat formativa se situa en el 54,15%. L’estudi també conclou que el curs 2020-2021 hi va haver un total
de 53.590 graduats d’FP, 3.200 més que en l’anterior treball. Desglossat, l’augment és de 728 graduats al grau mitjà i de 2.472 al grau superior.

En aquesta línia, Jaume Fàbrega, president del Consell General de Cambres de Catalunya, ha remarcat que “la Formació Professional Dual reforça el seu
pes i efectivitat. Des de les cambres catalanes, celebrem aquest fet, ja que les empreses i els autònoms de Catalunya fa anys que reivindiquem l’FP Dual
com a opció per satisfer les necessitats reals de les empreses en els llocs de treball i augmentar així l’ocupabilitat dels estudiants de formació professional”.
Per la seva part, el conseller d’Educació, Josep González Cambray, ha destacat l’aposta per la prospecció i l’orientació a l’alumnat que han de marcar el
futur de la planificació de l’FP, de bracet de les necessitats del mercat laboral, i ha celebrat les bones dades, especialment en el cas de l’FP dual. A més, el
conseller ha afegit que “les dades ens diuen que l’FP dual incrementa les possibilitats d’inserció laboral i a Catalunya avancem per aquest camí”.
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El conseller d’Ensenyament, Josep González Cambray, i el president del Consell de Cambres de Catalunya, Jaume Fàbrega / ACN

Increment de la inserció de l’FP dual

Pel que fa a l’FP dual, l’estudi mostra que aquest curs hi ha hagut un total d’11.288 alumnes matriculats, 3.547 més que el curs anterior. En aquesta
modalitat s’ha registrat un percentatge d’inserció laboral del 61,47%, gairebé 5 punts superior al de l’anterior enquesta, i una taxa de continuïtat formativa
del 49,18%, gairebé 2 punts superior. A més, un 41,30% dels enquestats treballa en exclusiva i un 20,17% ho compagina amb els estudis. En canvi, un
9,52% dels graduats en modalitat dual es troba buscant feina, un nivell inferior al 12,28% del conjunt dels ensenyaments professionals. L’FP dual, per tant,
incrementa la inserció dels graduats.

Pel que fa a la inserció laboral del grau mitjà (GM) i al grau superior (GS) l’estadística varia. Les persones graduades en un superior presenten una inserció
laboral més alta, del 64,39%, respecte als graduats en un grau mitjà, que és del 39,14%. Això s’explica perquè majoritàriament els graduats mitjans opten
per continuar amb la seva formació, sobretot estudiant cicles superiors. Tal com s’apreciava en edicions anteriors de l’informe, l’empresa de pràctiques
continua sent la primera via d’obtenció de feina per als graduats dels superiors, amb un 24% del total, seguida de la xarxa personal de contactes ho és per
un 23,45% dels graduats en cicles mitjans. Enguany també ha augmentat el percentatge de contractació indefinida entre tots els graduats. En el cas dels
tècnics superiors passa del 36,23% al 46,07% i entre els tècnics de grau mitjà del 26,27% al 35,20%.

Es mantenen les retribucions

En aquest s’observa com es mantenen els salaris entre els graduats d’FP, però hi destaca que les dones, de mitjana, perceben salaris nets inferiors a 1.200
euros, mentre que els homes estan per sobre d’aquesta barrera dels 1.200 euros. Els homes graduats, per altra banda, depenen més que les dones dels
canals per obtenir feina que els poden prestar un suport més assistit com la xarxa de relacions personals, el centre docent o l’empresa familiar. En canvi, les
dones graduades aconsegueixen feina a través de canals menys propers, com l’empresa de pràctiques, la resposta a anuncis o l’enviament de currículum.

L’estudi ha estat presentat aquest divendres a la Llotja de Mar el director general de Formació Professional, Àngel L. Miguel, i el director gerent del Consell
General de Cambres de Catalunya, Narcís Bosch. També han intervingut el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, el president del Consell
General de Cambres de Catalunya, Jaume Fàbrega, el director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Juan José Torres, i el president executiu de
l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, Fabian Mohedano.
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Com es reorganitzen les escoles per
incorporar els nous docents al gener?
Aquesta setmana s'estan fent nomenaments per cobrir les 3.566 noves places de docents que hi
haurà a partir del gener perquè mestres i professors tindran una hora lectiva menys.

La mesura va ser el desllorigador de l'acord amb els sindicats que va permetre desconvocar les
vagues de principi de curs. Moltes direccions van expressar que era "una bona notícia en un mal
moment", perquè refer horaris a mig curs, sobretot a secundària i formació professional, que és
on hi ha més especialitats, els suposa moltes dificultats d'organització.

La majoria de mestres ja estan fent classe al centre

Dos de cada tres nomenaments s'han atorgat a docents que ja estan treballant als centres:
allargaran la substitució fins a final de curs o bé ampliaran la jornada que feien fins ara. I la resta,
un de cada tres, es cobriran amb docents nous. En total, més de 5.000 docents començaran
contracte o l'ampliaran, perquè la majoria de dotacions són de mitja jornada.

Molts centres han optat, en línia amb les orientacions d'Educació, perquè aquests docents facin
suport en les hores en què hi ha més d'un professor a l'aula, com ara les codocències o els
desdoblaments.

També n'hi haurà que faran classe de diverses matèries. En aquests casos, s'ha intentat que fossin
de la mateixa branca. Per exemple, a l'Institut La Serreta de Rubí s'incorporarà un docent de
biologia que, a més, farà reforç de matemàtiques.

 

Alguns docents han renunciat a la mesura fins al curs vinent

On ha estat més complicada la gestió dels horaris és als instituts més grans de formació
professional. Tant és així que alguns professors han renunciat, aquest curs, a fer una hora
menys de classe a la setmana, com la majoria de la plantilla de l'Institut La Garrotxa d'Olot.

Tots celebren la mesura, però molts han preferit mantenir els horaris que tenien la resta del curs i
evitar fer tants canvis.

En conjunt, els docents més demanats han estat mestres de primària, professors d'anglès a
secundària i personal de suport a la diversitat per atendre l'augment d'alumnes amb necessitats
educatives especials.
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Alguns professors han renunciat, aquest curs, a fer una hora menys de classe a la
setmana (CCMA)

Més substitucions a partir del gener

Amb les noves incorporacions, també es preveuen més contractacions. La borsa estarà oberta
fins al 21 de desembre per omplir les especialitats que no s'hagin pogut cobrir amb els
nomenaments d'aquesta setmana i per cobrir les substitucions que hi hagi a partir del gener.

Amb aquesta mesura es reverteix la retallada del 2010 pel que fa a l'horari lectiu, que va suposar
que mestres i professors fessin dues hores de classe més a la setmana.
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La Generalitat ha atendido a 1.500 menores
ucranios | Cataluña | EL PAÍS

Participantes del programa Temps per Cures en una actividad en Lloret de Mar
durante el verano.Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat

La invasión rusa en Ucrania provocó un éxodo de ciudadanos ucranios desde que estalló la
guerra en febrero. Ayer, un grupo de familias ucranias se reunieron en Vilanova de Sau
(Barcelona) con motivo de la clausura del programa Temps per Cures, una iniciativa de la
Generalitat que ha permitido atender a 1.500 niños y jóvenes ucranios de entre 0 y 16 años.

El Departamento de Igualdad y Feminismos informó de que las familias desplazadas a Cataluña
a causa de la invasión rusa de Ucrania han podido acogerse a esta iniciativa desde junio en 40
municipios catalanes.

En el marco de este programa se han llevado a cabo 4.392 actividades y se han dinamizado y
puesto en marcha 69 equipamientos, donde se han desarrollado 6.847 horas de atención. Todo
ello se ha traducido en una valoración media de 9,3 sobre 10 por parte de las familias que han
sido atendidas por el Govern.

La Generalitat destaca, así, que se ha garantizado el derecho de los cuidados de los niños y
adolescentes, a la vez que se ha liberado tiempo para las familias, especialmente para las
mujeres, que en su mayoría se ocupan del cuidado de los menores.

Este programa ha incluido el acompañamiento a niños y jóvenes de Ucrania en 36 centros
educativos catalanes, en convenio con las Asociaciones de Familias de Alumnos. En total, 938
familias se han inscrito en este programa, que ha contado con un presupuesto de 1,5 millones
de euros.

Inserción laboral

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

Las colonias que han cerrado el programa Temps per Cures han contado con la participación de
160 menores y de sus familias, en su mayoría madres, que han convivido durante unos días y
han realizado actividades con el objetivo de ofrecer un espacio de cohesión e integración que
facilita la interacción social de todas las personas que han participado en los últimos meses en
esta iniciativa.

En el marco de este programa, además, 58 mujeres desplazadas de Ucrania se han formado
como monitoras de ocio en el tiempo libre para profesionalizar el cuidado y promover la
inserción laboral en un sector con un gran arraigo en Cataluña. Esto ha permitido que 32 hayan
sido contratadas en comedores escolares y 20 están en proceso de inserción laboral.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra
newsletter semanal
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Els motius al darrera dels mals resultats en
mates, anglès i català a les proves de
primària i secundària
A secundària, dos de cada deu alumnes no arriben a les habilitats mínimes en matemàtiques i
anglès, segons els resultats de les proves fetes públiques l'agost passat. I a primària la reculada
és a totes les competències, excepte en medi natural. De nou hi ha més d'un 15% d'alumnes
amb un nivell baix en matemàtiques i llengües, un llindar que es considera d'alerta. La
Generalitat diu obertament que està "preocupada" i ja ha proposat mesures per revertir la
situació. Però professors i investigadors de la comunitat educativa consultats per l'ARA apunten
que les receptes són massa "superficials" i que això fa que els dèficits d'aprenentatge corrin el
perill de "cronificar-se". "Ja portàvem vuit o nou anys amb resultats estancats i, esclar, amb la
pandèmia han anat avall", diu el cap de projectes de la Fundació Bofill, Miquel Àngel Alegre,
que assegura que "aquesta situació s'explica, sobretot, per la persistència de les desigualtats
socials en l'educació". "En el nostre sistema educatiu els resultats encara van molt condicionats
per l'origen social, cultural i econòmic de les famílies", argumenta.

Les matemàtiques i l'anglès, i en alguns entorns també el català, són matèries que es treballen
bàsicament a l'escola ”

Xavier Martínez-Celorrio professor de sociologia de la UB

I per què en concret matemàtiques, anglès i català són les assignatures més penalitzades? La
resposta genera força consens. "Les mates i l'anglès, i en alguns entorns també el català, són
matèries que es treballen bàsicament a l'escola, mentre que altres assignatures es van assumint
també fora de les aules", explica Xavier Martínez-Celorrio, professor de sociologia de la
Universitat de Barcelona. Alegre hi coincideix: "Si no aprens anglès a l'escola, aprendre'l fora
només dependrà del teu entorn familiar, dels hàbits a casa i de les eines que et facilitin, com ara
una acadèmia privada. I el context extraescolar té molts més factors de desigualtat".

Les dades són dolentes, sense matisos, però Martínez-Celorrio apunta que "encara podrien
haver sigut pitjors". Ho diu en relació amb el fet que Espanya va tornar a obrir les escoles abans
que altres països europeus. Tot i això, aquest sociòleg destaca com a preocupant –i evident–
l'efecte "homogeneïtzador a la baixa" que ha tingut la pandèmia en tots els alumnes. "Els
alumnes excel·lents també han baixat en mates 7 punts i en anglès 8 punts. Els resultats baixen
fins i tot quan hi ha el possible plus del profe de reforç privat", assenyala.

La pandèmia, diuen professors i experts, va truncar la interacció a l'aula, i la gestió posterior no
va ajudar gens a recuperar-la. Aquest és un dels motius principals de la patacada a les proves
de competències. "Les mates requereixen molta interacció amb els alumnes", diu Lluis Mora,
professor d'aquesta assignatura. "Abans fèiem grups reduïts i després del confinament, amb les
restriccions, teníem moltes dificultats per treballar en equips o compartint materials", afegeix.
Mora es refereix a les pràctiques que feien a classe "per passar d'un model físic a l'abstracció
matemàtica". "Per calcular àrees i perímetres, primer construíem figures planes, amb cordills,
que compartíem, i els alumnes podien tocar-ho. Els més petits ho feien amb construccions de
macarrons que després havien de comptar, i tot això es va perdre", relata. Amb l'eliminació
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d'aquesta part més "tangible", els alumnes es van veure abocats directament a la part abstracta
dels conceptes i això, assegura Mora, "els costa més".

Abans fèiem grups reduïts i després del confinament, amb les restriccions, teníem moltes
dificultats per treballar en equips o per treballar compartint materials ”

Lluís Mora professor de matemàtiques

Amb les llengües passa el mateix. "L'oralitat ha quedat en un segon pla", assegura Isabel
Muntañà, mestra especialitzada en llengua catalana de l'Escola Voltregà. Muntañà, però, creu
que no es pot atribuir tot només a la pandèmia, sinó que és "multifactorial": des del disseny de
les proves (de les quals qüestiona que siguin les més adequades) fins a la preparació de totes i
cada una de les classes. "No es tracta només de fer parlar els alumnes. Els professors, com a
models, també hem de preparar-nos millor la part oral i hem de potenciar que els alumnes facin
més discursos", diu. "Els alumnes als quals els costa més, tenen problemes sobretot de
vocabulari i amb les estructures lingüístiques", afegeix. En aquest sentit, explica que "no es pot
donar per fet que els nens i nenes estan entenent el que diuen els professors". "Hem d'esprémer
i cuidar els textos perquè si no ens entenen no poden incorporar conceptes ni millorar en
comprensió", argumenta.

El rerefons, les desigualtats socials

Més enllà de la didàctica a classe, des de la Bofill subratllen les greus inequitats que arrossega
el sistema que fan que els mals resultats acadèmics siguin més generalitzats als centres d'alta
complexitat. "La diferència en mates entre un alumne desafavorit i un que no, és de dos cursos, i
lluny de reduir-se aquesta distància s'està cronificant", lamenta Alegre, que remarca que cal
oferir més oportunitats a aquestes "baules febles" del sistema si es volen millorar les notes en
conjunt.

Per aconseguir-ho, Alegre entra de ple en el debat de les solucions proposades pel Govern, que
aquesta setmana ha dit que farà, sobretot, més formació per als docents i acompanyament per
als centres amb més dificultats. "Són mesures massa atomitzades, sense una estratègia de
reducció de les desigualtats", diu Alegre, que hauria preferit concrecions en el finançament per
fórmula, més educadors, enfortir les plantilles per evitar rotació o mesures que lluitessin contra la
segregació escolar i l'abandonament. "També hauria estat bé alguna mesura per democratitzar
el lleure de veritat", afegeix.

Experts i professors lamenten que, "un cop més", el departament hagi pres decisions sense
diàleg amb la comunitat educativa. "Han perdut una altra oportunitat per obtenir receptes més
variades i encertades. Tenen una manera de fer molt tancada i autosuficient", diu Martínez-
Celorrio. "Jo mateixa he anat a formacions on el que s'ha fet ha sigut llegir un powerpoint", diu
Muntañà. Per la seva banda, Mora apunta que algunes de les mesures semblen "les de
sempre". "La proposta de fer clubs de matemàtiques, per exemple, s'assembla molt als grups de
treball que ja tenim de fa anys", insinua aquest professor, que creu que el millor per ajudar els
alumnes és tenir un professor especialista en matemàtiques a cada centre. Hi ha una altra
mesura que tots reclamen: dissenyar un pla d'inversions efectiu per ajudar els centres amb més
complexitat a estabilitzar plantilles i millorar els resultats dels alumnes més desafavorits.
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Uns 1.500 nens i nenes de 18 escoles de
Girona preparen els fanalets pels Reis -
Diari de Girona
Un total de 1.500 nens i nenes de 18 escoles de la ciutat de Girona han preparat enguany els
seus fanalets per anar a esperar els Reis d’Orient. L’Ajuntament de Girona, els Manaies de
Girona i El Corte Inglés organitzen el concurs “Fem el fanalet” des de fa 29 anys amb
l’objectiu de preservar la tradició d’il·luminar el camí a la comitiva reial durant la seva arribada
a la ciutat i de donar-los la benvinguda amb un fanalet.

 Aquest matí, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha lliurat els premis de la iniciativa a
l’alumnat. A l’acte, que ha tingut lloc al Pavelló Municipal de Palau, hi han participat també el
regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, així com la
vicepresidenta dels Manaies de Girona, Anna Sellabona; el responsable de patrocinis i
màrqueting d’El Corte Inglés a Girona, Sergi Olba, i la treballadora de la secció infantil d’El Corte
Inglés a Girona Noèlia Gil, que formen part del jurat del concurs. La jornada ha comptat amb un
espectacle musical ofert per Jordi Tonietti.

 L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha animat la canalla a rebre els Reis com cada any i
els ha explicat la importància de treure el fanalet fet durant el curs. “Us vull felicitar perquè
heu fet uns fanalets que a la cavalcada seran molt importants. Els Reis, que vénen de l'Orient, a
vegades no coneixen els carrers, i si sortiu sabran per on han de passar. Gràcies a vosaltres, els
Reis passaran per totes les cases!”, ha destacat l’alcaldessa.

 Per la seva banda, el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam
Bertran, ha donat la benvinguda a l’alumnat i els ha felicitat per la feina. “Des del consistori, us
donem l'enhorabona per haver fet aquests fanalets tan especials! Esperem que el porteu la nit
de Reis i que tingueu unes molt bones festes”, ha dit Bertran.

 Durant aquesta setmana, els nens i nenes participants han rebut la visita del patge del Rei
Ros i dels patges de la llum, que han visitat les diverses escoles juntament amb l’equip del
jurat. Aquest any, l’han format persones representants de l’Ajuntament de Girona, dels Manaies
de Girona, d’El Corte Inglés, de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona i
de l’Escola Municipal d’Art.

 En aquesta edició, han participat en la proposta els infants d’I3, I4, I5 i 1r de primària dels
centres escolars següents: Bell-lloc del Pla, Carme Auguet, Domeny, Eiximenis, El Bosc de
la Pabordia, Font de l’Abella, Font de la Pólvora, FEDAC Sant Narcís, Joan Bruguera, Les
Alzines, Marta Mata, Migdia, Montfalgars, Montjuïc, Montjuïc Girona International School,
Palau, Sagrada Família i Santa Eugènia.

 El concurs del fanalet és un recurs educatiu molt ben valorat per les escoles, que contribueix a
preservar i continuar aquesta tradició tan gironina d’anar a esperar els Reis amb un
fanalet. També fomenta la participació en les festes i tradicions de la ciutat i vol mantenir viva la
cançó “Visca els Tres Reis”.

 L’Ajuntament organitza, durant les festes nadalenques, una exposició dels fanalets participants

https://www.diaridegirona.cat/girona/2022/12/16/uns-1-500-nens-i-80044036.html


a l’entrada del Consistori, reconeixent així el treball que fan els infants i les escoles, i amb la
voluntat que ho puguin compartir amb els seus familiars i amics, i amb tota la ciutadania.
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El miler d'alumnes del col·legi Cardenal
Vidal i Barraquer aixeca un mosaic gegant
amb el logotip de La Marató de TV3 -
Revista Cambrils

El col·legi Cardenal Vidal i Barraquer s ha bolcat, un any més, amb La Marató de TV3. El
divendres al migdia, al pati de l edifici La Salle, es va organitzar un multitudinari acte amb els
1.045 alumnes del centre, des dels més petits de P3 fins als alumnes més grans, de 4t d ESO.
Per començar, es va fer la lectura d un manifest recordant la causa solidària d enguany, a càrrec
de la professora Montse Morell i d una alumna de 4t d ESO, Sílvia Pérez, mentre que el president
de la Fundació privada del col·legi Cardenal Vidal i Barraquer el germà Ramon Farrés  també va
adreçar unes paraules a tots els alumnes i professors presents a l acte, destacant tres conceptes:
la marató com a símbol d esforç i de lluita constant; la causa solidària d enguany el càncer, una
malaltia molt present entre tots nosaltres i, finalment la importància del voluntariat solidari amb
els més necessitats.

A continuació, amb tots els alumnes asseguts al mig del pati i, amb cartolines blanques i negres
van aixecar un mosaic formant el logotip de La Marató d enguany, una coma gegant com a
símbol que el càncer no ha de ser un punt i final a la vida, sinó només una pausa. Mentre es
formava el dibuix, anava sonant la cançó Tornarem, un dels temes inclosos al disc de La Marató
d enguany. Després va seguir la festa amb una coreografia a càrrec d un grup d alumnes de 4t
d ESO, amb la música de la cançó Compta els dies als estels  interpretada pel grup La Casa Azul
i que també és un altre dels temes del disc d enguany. Van ballar i van animar la resta de
companys i professors del col·legi que, també van ballar el tema, en una segona vegada. Per a
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la causa, cada alumne del centre havia de fer una aportació d 1 euro com a mínim. Finalment, es
van recaptar 1.350 euros.

Gestió Tributària

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

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a
recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si
continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació
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Docents de l’Institut Gabriel Mistral no es
reduiran ara l’hora lectiva i avisen que serà
un “desgavell” per a l’alumnat La República
ACN Sant Vicenç dels Horts – Una cinquantena de docents de l’Institut Gabriel Mistral de Sant
Vicenç dels Horts han signat un manifest on anuncien que no es reduiran l’hora lectiva al gener
perquè consideren que aplicar aquesta mesura a mig curs serà un “desgavell” i generarà “greus
afectacions” a tots nivells. “Exigim el nostre dret a fer la feina ben feta, en bones condicions i
dignament, no sotmesos als canvis precipitats, de cara a la galeria, poc elaborats i tendenciosos
del Departament d’Educació, aquesta vegada amb la complicitat dels sindicats”, remarca el
manifest, on alerten que reduir l’hora lectiva ara “genera un daltabaix” que afecta la qualitat de
l’educació pública, “ja molt maltractada”, i “menysté la feina feta amb previsió per l’equip directiu.

Els docents constaten que a Secundària tot el professorat imparteix classes en funció de la seva
especialitat, i aplicar ara la reducció d’una hora lectiva implica que un professor d’anglès es
pugui trobar amb un horari on hagi de fer una hora de matemàtiques, una de biologia i així fins a
divuit matèries diferents en tots els nivells. “Ens sembla difícil d’assumir pel docent que arribi i un
desgavell per a l’alumnat”, continuen els signants, que afegeixen que moltes matèries les
hauran d’impartir dos docents, amb el temps de coordinació que això suposa.

Tot i que asseguren que estan d’acord amb la recuperació de l’hora lectiva, els docents signants
creuen que poden esperar sis mesos més després de deu anys, perquè fer la reducció ara “no
beneficiarà l’alumnat, ja que generarà molts canvis a nivell de la docència de les assignatures i
una sobrecàrrega pels equips directius”. En el seu cas, expliquen que el seu institut té 96
docents i més de 900 alumnes, i fer els horaris és una feina complexa que es fa amb previsió
durant els mesos de juny i juliol amb criteris “pedagògics i organitzatius”.

Els cinc docents que tindran a partir de gener els podran ubicar on hi hagi mancances. “Ara
salvem la papereta a una conselleria que no s’ho mereix, posem per davant el valor d’una bona
educació”, conclou el manifest, que es queixa que l’inici de curs ja ha estat “precipitat”, amb una
programació d’assignatures sense tenir els currículums i amb dèficit de materials de tot tipus.
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Stéphane Vigneault, expert contra la
segregació escolar: "Volem que deixin de
classificar els nens com a estudiants de
primera o segona"
Quines particularitats té el sistema educatiu al Quebec?

— Fa 54 anys el govern de torn va tenir la gran idea de subvencionar les escoles privades per
tal que més nens poguessin accedir-hi: l'administració va començar a pagar el 75% del cost de
la plaça, mentre que el 25% restant l’assumien les famílies. Per entrar a aquestes escoles, però,
els nens havien de poder pagar l’elevada matrícula i, en molts casos, passar una prova d’accés.
Ja als vuitanta, les escoles públiques van veure que això no podia continuar així, ja que la
diferència acadèmica era gegant, però en lloc de deixar de finançar les escoles privades que
tenien mètodes de selecció, es va decidir intentar fer-los la competència. Així es van crear les
escoles públiques selectives, on els alumnes passen un examen per accedir-hi i es divideixen
per especialitats: escoles d’art, d’esports, de ciències. Amb això, al Quebec avui tenim tres tipus
d'escoles: privades subvencionades, públiques selectives i públiques normals.

Com afecta això els nens?

— Com pots imaginar, la segregació escolar és brutal. A les públiques normals el nivell és molt
més baix. Mentre en unes aules se seleccionen els alumnes ideals, a les altres es reuneixen
nens amb situacions familiars complicades, estudiants amb més dificultats i alumnes amb
discapacitats. A mesura que passen els anys, aquestes diferències van augmentant, fet que fa
que resulti gairebé impossible que els alumnes passin d’un tipus d'escola a l’altra. Es crea un
sistema de classes entre estudiants que costa molt de trencar.

Imagino que això també influeix en el moment de fer el salt a la universitat.

— I tant! Mentre els nens es fan grans i continuen a l’escola pública convencional se’ls envia un
missatge constant que no són prou vàlids. Això ha portat al fet que al Quebec, només el 15%
dels alumnes d’escoles públiques acabin entrant a la universitat, mentre que el 60% dels de les
escoles públiques selectives i de les privades ho fan. A més, el Quebec és la província del
Canadà amb més abandonament escolar, un 25%. El sistema no funciona.

Quan es decideix vostè a intentar canviar-lo?

— Cada dia, quan portava les meves filles a l’escola, sentia tots els pares dels seus companys
parlar del mateix: l’examen. No ho podia entendre. Que ningú més veu que això és injust? Un
dia, fart que cap d’ells em fes cas, vaig enviar un article a un dels diaris de referència del
Quebec queixant-me de la situació. Com pot ser que amb diners públics classifiquin els nostres
fills? A partir d’aquell moment, vaig començar a rebre missatges per Facebook. Vaig veure que
no estava sol. Que molts altres pensaven igual que jo. Vam decidir unir-nos per buscar
solucions. Així va néixer el projecte École Ensemble.

Quines solucions proposeu?
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— Nosaltres ens centrem en posar fi al model selectiu i en deixar de subvencionar centres
privats. Per fer-ho, proposem dos nous models d’escoles: les privades contractades i les no-
contractades. Cada institució serà lliure de triar quin és el model que volen seguir. Els centres
que apostin per la primera opció passaran a estar 100% finançats per l’estat, però hauran de
deixar de fer exàmens de selecció i es gestionaran igual que la xarxa pública. En canvi, els
centres que triïn continuar com a no-contractats deixaran de rebre subvencions i el cost de les
places els hauran d’assumir íntegrament les famílies, a canvi de poder fer el que vulguin. Amb
això esperem acabar amb la gran segmentació que existeix entre els alumnes i deixar de
qualificar els nens i nenes del Quebec d'estudiants de primera o segona. Òbviament, les escoles
selectives també desapareixerien i passarien a formar part del sistema comú. 

I sobre la segmentació segons l'àrea geogràfica, el barri per exemple?

— Quan preparàvem la proposta vam estar en contacte amb moltes associacions europees.
Elles ens van avisar dels problemes que teniu aquí i que les zones de captació de les escoles
fan que es concentrin persones de la mateixa classe social. Ens vam prendre molt seriosament
aquest avís i vam posar-nos a buscar una solució. És per això que vam contactar amb un
projecte de la Universitat de Zuric que proposava crear àrees de captació escolar irregulars que
ajuntessin famílies de tot tipus. Van fer-nos un exemple amb la ciutat de Laval,
d’aproximadament mig milió d'habitants, i els resultats evidenciaven que unes zones de captació
igualitàries eren possibles.

Quina ha estat la rebuda del projecte?

— Vam presentar École Ensemble al mes de maig i, des de llavors, hi ha hagut una onada a
favor de la nostra proposta. Ens hem reunit amb moltes associacions escolars i l’opinió pública
s’ha posat al nostre costat. Tot i que la població era conscient que calia un canvi, fins ara mai hi
havia hagut cap proposta seriosa que solucionés els problemes del model. Ara, però, falta que hi
hagi un convenciment polític d’això. El ministre d’Educació del Quebec s’ha mostrat contrari a
les nostres propostes i ha defensat repetidament el sistema que hi ha actualment. 

I el professorat? Què n’opina?

— La rebuda ha estat millor del que esperàvem. Entenem que hi ha una part d’ells –els que
donen classes a centres privats i als centres públics selectius– que actualment tenen una feina
molt més tranquil·la que els altres. Tot i això, aquests s’han assegut a parlar i accepten que el
model és una bona solució per al país.
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Educateca (8): les novetats editorials sobre
educació del darrer semestre - 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!

100 actividades de ámbito artístico para primaria

Música, visual y plástica, dramatización y danza

Jos García

Graó

 

Com ja indica el títol del llibre, l’autor desplega una àmplia bateria
de d’experiències, però també de recursos i estratègies docents. Descobrirem un excel·lent
model d’innovació que no es queda en la superficialitat de sumar arts, sinó que explora i
experimenta amb el nucli de l’artista en la seva màxima expressió.

Aquesta bateria d’activitats i experiències barreja les àrees de música, visual i plàstica, així com
la dramatització i la dansa, entre altres disciplines, amb la finalitat d’oferir i dotar al professorat
de recursos creatius en la elaboració d’una programació centrada en l’àmbit artístic d’una forma
holística i transversal, sense abandonar la resta d´àrees del coneixement. Les diferents activitats
proposades al llibre segueixen una estructura comuna: relació de materials necessaris per dur-
les a terme; descripció de la proposta, desenvolupament i també activitats alternatives .

El llibre adreçat a primària pretén ser pràctic i útil i, mitjançant les diferents activitats, intenta
despertar la creativitat dels alumnes, demostrar que l’art està molt més present del que ens
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sembla en allò que veiem, toquem o fem…

Un aspecte important és que el professorat en funció de les necessitats de l’alumnat,  pot decidir
el nivell d’aprofundiment necessari, per millorar la creativitat, la interpretació i la percepció dels
nens i nenes. L’autor ens proposa un novedós i atractiu viatge per l’art, on tant el professorat
com l’alumnat podran gaudir i desenvolupar les seves potencialitats, creacions artístiques i 
adquirir nous coneixements.

Colaborar con las famílias

Tan fácil y tan difícil

Gema Paniagua Valle

Graó (Biblioteca 0-3)

 

L’autora és psicòloga i ha desenvolupat la seva carrera
professional en educació infantil. Primer va treballar com a educadora i els darrers trenta anys
com a orientadora en l’equip d’atenció primària de Leganés. Ha estat formadora de diversos
cursos sobre educació infantil, atenció primària i treball amb les famílies. Diu a la presentació:
“Aquest llibre s’ha elaborat sobre la base de múltiples situacions i experiències observades i
debatudes en centres infantils”.

El llibre està organitzat en set capítols, breus i acaba amb una síntesi final i una bibliografia. La
síntesi final es presenta en forma de decàleg, però amb 11 punts. Compartim el darrer. “Establir
vies de comunicació amb les famílies és una qüestió d’equip. Per acompanyar a les famílies,
hem d’ajudar-nos mútuament entre companyes i companys, de manera que també nosaltres ens
sentim acompanyades dins de l’equip. La reflexió i la formació en grup ens permetrà avançar i
gaudir cada vegada més d’aquesta faceta del treball”.

Com cuidar la salut emocional
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100 eines per calmar les emocions difícils

Eva Bach

Plataforma Editorial

 

L’Eva Bach va escriure aquest llibre en plena pandèmia, un període
que ens ha deixat seqüeles emocionals diverses a tothom i ha fet que ens adonem que ens
calen eines per fer front a les emocions ingrates o pertorbadores com la por, l’ansietat, la ràbia o
la tristesa. Conèixer aquestes eines que ens proposa l’autora ens ajuda a viure millor.

És un llibre útil i fàcil de llegir, en el qual es presenten moltes eines i recursos que ens permeten
atendre, entendre, expressar i canalitzar saludablement el que sentim s’ha tornat indispensable
per tirar endavant.

Ens explica les eines i recursos emocionals, què són les emocions, les cinc emocions bàsiques,
la caixa d’eines emocional: eines d’autoregulació per totes les emocions… aquest són alguns
dels capítols del llibre que té una funció pràctica i d’ajudar a saber com funciona el món de les
emocions, tan necessari en aquest moments post-pandèmics.

Com cuidar la salut emocional, un kit balsàmic per retrobar la calma i cultivar la sensibilitat, una
autèntica caixa d’eines, per a tots els públics, no només els educadors, per desxifrar el nostre
retrat interior, orientar-nos en el mapa dels nostres sentiments i reconnectar cos i ànima.

Diàlegs entre educació i neurociència

Montserrat Pedreira i Beatriz Fagundo

Eumo
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Aquest és un llibre adreçat a mestres i educadors, un llibre que
pretén destacar les aportacions de la neurociència que puguin ajudar a l’educació. Un llibre per
donar arguments als mestres per defensar des de la investigació allò que es fa evident a la
pràctica.

El llibre s’organitza en nou capítols centrats en les persones. Cada capítol s’inicia amb una
imatge que mostra una proposta educativa, després s’explica l’experiència d’aula que dona peu
a algunes reflexions educatives que van acompanyades d’aportacions de la neurociència. Les
descripcions d’aula són totes del cicle d’educació infantil.

Les autores no donen solucions que responguin les situacions creades, aquesta decisió és
responsabilitat dels educadors. Per elles, la neurociència no ens ha de dir què cal fer demà amb
els nostres infants, però sí que ha d’ajudar a entendre com aprenen, com afronten la vida, com
reaccionen, com creixen, un assaig basat en el diàleg entre educació i neurociència.

Llibre interessant sobre la relació entre educació i neurociència basada en l’etapa d’educació
infantil, aportant conceptes i reflexions que partint de la pràctica docent ens dona molta
informació sobre una disciplina que tant pot ajudar als mestres i educadors.

La coeducación secuestrada

Crítica feminista a la penentración de las ideas transgeneristas en la educación.

Sílvia Carrasco (coord.), Ana Hidalgo Urtiaga, Araceli Muñoz de Lacalle, Marina Pibernat Vila

Octaedro
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El llibre està organitzat en set capítols, a més del pròleg, la introducció, una conclusió i un annex
(síntesis i orientacions per al professorat i les famílies). En la presentació del llibre queda clar el
seu posicionament: “En aquest moment de debat intens en el feminisme sobre el fet trans, les
autores argumenten que això no és una moda ni obeeix només a interessos econòmics
immediats: forma part d’un projecte per al qual els drets de ciutadania i, més encara, els drets de
les dones i de la infància són un destorb. L’aclaparadora propaganda que difon i dona suport al
transgenerisme i l’exclusió de les veus crítiques en els mitjans, resulta, com a mínim, inquietant”.

La educación cancelada

Andreu Navarra i David Rabadà (coord)

Ed Sloper

 

Aquest és un llibre col·lectiu, fet per 16 autors i coordinat per Andreu
Navarra i David Rabadà. És un llibre ideologicament heterogeni. Els coordinadors diuen que el
que els va motivar a fer-lo va ser la defensa del Coneixement Poderós. Defensen la transmissió

https://diarieducacio.cat/wp-content/uploads/sites/37/2022/12/09146.jpg
https://diarieducacio.cat/wp-content/uploads/sites/37/2022/12/41n5SGudIGL.jpg


del coneixement, malgrat que de vegades es vincula a corrents reaccionaries. El seu punt de
trobada és la defensa dels continguts humanístics i científics en l’educació, d’aquesta manera
ens proposarem demostrar que l’eliminació dels continguts és una qüestió preocupant, perquè
afecta a la base mateixa de la democràcia.

Tots ells descriuen com s’ha devaluat la transmissió de coneixements en els nostres centres, en
un context que abandona als nostres futurs ciutadans, especialment els més desfavorits. Per ells
l’ascens social que era l’educació pública ha mort i l’administració vol fer hipòtesis educatives
sense base científica. Segons diuen, l’educació cancelada no és una metàfora, és el mirall del
declivi del nostre sistema educatiu.

Llibre per a la polèmica entre diferents sectors del món educatiu, però és una reflexió variada i
col·lectiva sobre el paper dels continguts en l’educació global del segle XXI.

La madre que quieres ser

Einhat Natham

Ariel

 

Una bona guia que parteix de la base que no existeixen mares i
pares perfectes, que no hi ha manual d’instruccions per a l’educació dels nostres fills i filles i
que, per tant, la criança dels més petits és un dels reptes més difícils. Ens enfrontem a allò que
aspirem a ser i sobre el que desitgem que els nostres fills siguin.

En temps tan accelerats com els actuals, en els quals impera la rapidesa, la quantitat d’activitats
planificades durant tot el dia, el fet de fer el que altres nens fan, la preocupació, i l’ansietat que
provoca el ritme de vida fa que els privem del fracàs. L’exemple tan gràfic són els pares i mares
helicòpters, que procuren estar a tot arreu, fer els deures, facilitar la joguina que no poden
agafar, etc.

La preocupació no ens porta necessàriament a l’acció. És més, és un sentiment dolorós i
innecessari. Quan els hi posem l’entrepà a la motxilla, els portem al metge o els recollim a l’hora,
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els estem cuidant.  És fàcil de dir, però costa alliberar-se de l’ansietat que ens porta a fer coses
que haurien de fer ells, tant infants com adolescents.

Un llibre de fàcil lectura, amè, que ens permet parar a reflexionar, amb suggeriments sobre
aquelles qüestions que són realment importants amb gelos, baralles, reaccions, relacions d’una
manera més natural, sobretot amb sentit comú i humanitat. Resumint molt i sense estar exempt
de matisos, podem afirmar que pares i mares som aquí per acompanyar els nostres fills i filles,
per estimar-los, per enorgullir-nos i per acceptar-los de manera incondicional.

L’escola: espai en destrucció

Xavier Díez

Lo diable gros (El Martell 10)

 

L’autor d’aquest llibre ha fet una recopilació d’articles que, amb una
mirada crítica, polièdrica i humanista, ens permet conèixer els fonaments de l’escola pública i
privada. A Catalunya sobretot i amb referències a altres països. El recull ens permet veure
l’evolució de les polítiques educatives a l’Estat i a Catalunya, des de la llei Moyano fins als
nostres dies.

Sense oblidar els seus orígens humils, als que sovint fa referència, l’autor està molt vinculat al
mon educatiu en les diferents etapes, primària, secundària, professor universitari i actualment
membre del Consell Escolar de Catalunya. És, doncs, coneixedor proper del tema sobre el qual
escriu.

El recorregut pel seu llibre toca aspectes molt determinants pel deteriorament de l’educació
pública. Com la importància del poder de l’Església. Encara en ple segle XXI es manté el
Concordat amb la Santa Seu, fet que ens permet entendre l’actual pes de l’Església en el
concerts de l’educació privada, i com això afavoreix la segregació. Parla també de la doble
xarxa anòmala a Europa i de la triple xarxa, la competència entre els propis centres públics; el
significat l’Escola 21 i la seva aportació o no en la millora de resultats; dels informes Pisa, de les
retallades,  de la burocratització, etc. Resumint, tots aquest temes que estan influint i mermant la
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veritable qualitat de l’escola pública, de la seva cultura i del poder de transformació cap a
societats més cultes.

Com a historiador, la seva visió ajuda a situar la informació dintre d’un marc històric per una
millor comprensió de com l’educació i els sistemes educatius no són aliens als interessos
econòmics i socials dictats pels diferents organismes europeus i d’altres.

Cert que els que hem estat docents en el període en el qual es centra el llibre hem vist com la
nostra escola, com a institució pública, i en algun moment molt consolidada com servei públic de
qualitat, de relació, de convivència, de cohesió social, d’espai democràtic entre tots els membres
de la comunitat educativa i de barri, com molt bé defineix l’autor, s’ha convertit en un espai en
destrucció. Aquesta recopilació d’articles ens permet entendre i tenir una visió global del que
passa amb l’educació a casa nostra.

Metodologías lúdicas para la personalización del aprendizaje

Laia Arnau

Graó

 

“Un dels grans reptes de l’escola del segle XXI és aconseguir una
veritable educació personalitzada que no deixí enrere ningú sinó que posi l’alumne en el centre
del procés d’ensenyament-aprenentatge, valorant i incorporant tota la diversitat de capacitats i
talents…” Qualsevol docent, ben implicat en la seva professió, estaria d’acord amb aquest petita
introducció de l’autora.

Contemplar el joc a l’aula, on el claustre ben coordinat ha d’introduir el joc d’una manera ben
estructurada, amb objectius, metodologia, la seva relació amb diferents competències, el 
seguiment i l’avaluació… és posar a la pràctica els coneixements, habilitats, experiències i
actituds de l’alumnat.

A les aules d’educació infantil el joc apareix sempre lligat als processos d’aprenentatge, la qual
cosa sovint no s’entén massa bé a nivell de societat, en concret, d’alguns famílies que
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desconfien o no són coneixedores dels beneficis i la pedagogia en què es basa.

Qualsevol que hagi observat un nadó aprecia que des de el primer moment les persones
aprenen mitjançant el joc. També d’altra banda, a mesura que van creixent sembla que el joc va
desapareixent. Aquest llibre el posa en valor i fa referencia a Huizinga, filòsof holandès (1872-
1945) que al seu llibre Homo Ludens ja assegurava que l’acte de jugar és inherent a la cultura
humana. A més a més d’homo sapiens i homo faber, l’home i la dona són també homo ludens.

L’autora analitza com podem utilitzar el joc en un marc d’aprenentatge no només motivador per
l’alumne, sinó també personalitzat, que permet integrar coneixements, ritmes, interessos etc.
Defensa el treball per àmbits, que s’han anat implementant en les últims anys, considerant molt
important, tant el temps i els recursos necessaris com una bona reflexió per part del claustre.

Tot això acompanyant d’unes bones pràctiques educatives realitzades a diferents escoles ben
explicades i també acompanyades de fotografies de murals, esquemes… Un seguit de recursos
que poden facilitar molt la feina del mestre  o de la mestra, del professorat en general i  la
posada en pràctica de metodologies més lúdiques i motivadores i amb exemples ben
documentats d’educació infantil fins a l’ESO.

Un llibre de 157 pàgines pràctic, útil i de fàcil consulta amb una àmplia bibliografia, acompanyat 
també de pàgines web i d’una bona relació de jocs per incorporar a l’aula.

Mueve la lengua que el cerebro te seguirá

75 acciones lingüísticas para enseñar a pensar ciencias

Jordi Domènech Casal

Graó

 

L’autor, doctor en Biologia i llicenciat en Humanitats, és professor
de secundària, professor associat en el Departament de Didàctica de la Matemàtica i les
Ciències Experimentals en la UAB  i assessor del servei de suports i recursos lingüístics del
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Departament d’Educació. A més d’autor de nombrosos articles i membre de diversos grups
d’innovació e investigació educativa.

El llibre està molt ben organitzat en deu capítols, que acaben amb referències bibliogràfiques, el
darrer de conclusions; un híper-glossari, un índex d’activitats d’aula per modalitats (lectura,
escriptura, oralitat) i quaranta-un annexos amb propostes de plantilles, guies, targetes concretes.

La idea central del llibre se situa en el pròleg. “En ciència, pensar i comunicar són dues coses
que es fan de manera conjunta, retroalimentant-se l’una a l’altra”. “Escriure és una forma de
pensar. De donar forma i estructura. De distingir allò que és essencial d’allò accessori. I és el
que he intentat fer durant els mesos que ha durat l’escriptura d’aquest llibre”. “Aconseguir que
l’alumnat vagi desenvolupant la seva capacitat de comunicar i pensar en diferents àmbits
discursius (ciències, matemàtiques o art) és una funció fonamental de l’escola i això implica
ajudar-lo a vestir-se amb aquests patrons lingüístics per a que li serveixin com a mediadors”.

Diu l’autor: “M’agradaria que aquest llibre fos útil tant a profes de ciències com a profes de
llengua per a què quan parlin entre ells s’entenguin”.

Què vols saber?

Orientació amb joves per un futur verd i compromès

Màrius Martínez

Eumo

 

Parlar d’orientació és parlar d’educació. Orientar és acompanyar i
donar suport quan es necessita, encara que no es demanin o que les necessitats no es vegin
fàcilment. L’orientació és al llarg de la vida, però el llibre se centra en els adolescents i joves. El
propòsit del llibre és que el lector s’adoni que hi ha diverses maneres de contribuir a l’orientació.
Algunes tenen relació amb els centres educatius, altres en allò que passa a casa i a l’entorn
proper al jove.
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Orientar és cosa de tots, però sobretot dels adolescents i joves. Hem de saber posar-nos a la
seva pell, saber entendre’ls en plena etapa de descobriments, de novetats i, potser, de
trasbalsos, ja que han de començar a escollir com volen viure i ens necessiten al seu costat

Un llibre senzill i útil en el qual es donen les claus per acompanyar en aquest procés dels
nostres adolescents i joves remarcant la importància que hi té el context més immediat: la
família, els companys i l’escola. I ens fa prendre consciència dels problemes que els
condicionaran el seu futur, com el canvi climàtic o el creixement econòmic continuat. Mitjançant
l’escolta activa, l’empatia i el diàleg, els orientadors i els docents han de crear un model basat
en el compromís amb la comunitat, perquè en aquesta tasca tots hi tenim un paper important.

Qui ha de salvar el català

Crònica d’un professor de secundària

Xavier Gual

Eumo

L’autor és llicenciat en Filologia catalana per la UB. Ha treballat com a periodista i des del
2006 és professor de secundària. Ha publicat diverses obres de narrativa curta i novel·la i també novel·les juvenils. També
col·labora amb el suplement Criatures del diari Ara.

En aquest llibre estructurat en relats i reflexions breus, repartides en els tres trimestres, com és habitual en les programacions
dels centres educatius, explica amb un llenguatge directe el que significa ser professor de català. A la primera part hi exposa
bàsicament els problemes que assetgen la nostra professió i la llengua catalana. El segon trimestre li permet parlar de la
maduresa dels anys: oralitat, lectura literària… En la tercera part, hi recull resultats i hi posa les notes.

En “el perquè de tot plegat”, a mode d’introducció llegim: “Puc constatar que el món de l’educació està en transformació
constant i no crec que això sigui del tot bo. Necessitem temps per pair els canvis”. I segueix: “La meva tesi (sobre el català a les
aules) és que el futur de la llengua recau en tots nosaltres, indistintament del nostre ofici!”.

Una presó educadora

Històries, propostes i intervencions per no tornar hi

Jordi Enjuanes Llop i Yanina Diaz Ortega
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Octaedro

 

La presó és aquella institució de la qual tots hem sentit parlar, però
de la qual ben pocs sabem què passa murs endins. El cinema, la televisió i la premsa ens la
presenten plena de conflictes, baralles…, una escola de delinqüència, farcida de personatges
indesitjables que no n’han de poder sortir. Però a dins no hi ha més que persones. Persones
que han comès delictes. Alguns per necessitat, d’altres per voluntat i la majoria per
circumstàncies de la vida que no sempre han triat.

Al costat seu hi trobarem professionals que hi treballen, que acompanyen, que s’esforcen per
possibilitar canvis que afavoreixin el retorn a la comunitat en condicions. La presó és i ha de ser
una escola, però no de delinqüència, sinó de ciutadania, de noves oportunitats. Cal motivar i
promoure canvis que ens ajudin a no caure de nou en més delictes, això és el que fan aquests
educadors a les presons.

Aquest llibre l’han escrit dos educadors socials de professió i vocació. A més d’educadors
socials, un és doctor en Educació i l’altra antropòloga, i els dos són professors a diferents
universitats. Els autors han donat veu a interns i professionals. Unes veus extretes
d’experiències reals que ens permeten entendre i viure la complexitat de l’execució penal en
privació de llibertat. És un diàleg entre la pràctica quotidiana de la presó i el sentit acadèmic de
la praxi educativa.

Un llibre diferent que dona a conèixer la vida a les presons des d’un punt de vista positiu, partint
dels interns i les seves vivències  i fent servir: emocions, ignorància, dol, esperança, compromís,
aferrament, coratge, solidaritat, esperança i llibertat com el títols de cada capítol del llibre. Una
bona manera de saber el que els autors en volen ensenyar.

Signen aquestes ressenyes: Marga Vila, Adelina Escandell i Quim Lázaro

 

Llibres d’autors/es als quals hem entrevistat
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A ritme d’infant

Cristina de Sancha

Eumo

«Les criatures necessiten temps per relaxar-se i jugar, cada cop les estressem més»

Educació 0-3: m’ensenyaràs a volar però no volaràs el meu vol

Escola Bressol Municipal Cappont de Lleida

Graó

«Les famílies cada vegada s’interessen més pel que fem a l’escola bressol»

El cel té pigues

Enric Canet

Pol·len edicions

Enric Canet (Casal dels Infants): «El nano que ve de Bangladesh i arriba a l’escola
ha de saber que el seu bagatge és important»

Ens estrenem a l’escola bressol. Guia dialogada per a les famílies

Marta Balasch i Manel Güell

Octaedro

«De vegades fa l’efecte que l’etapa 0-3 és la parenta pobre del sistema educatiu»

Estar bien aquí y ahora

Luis Rojas Marcos

HarperCollins

Luis Rojas Marcos: «Els nens que creixen en ambients xerraires funcionen millor a
l’escola i la universitat»

Estimades famílies
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Jordi San José

Eumo

«Reivindicar ‘la família’ és reivindicar totes les famílies»

Pedagogía antifascista

Enrique Díez

Octaedro

Enrique Díez: «Per educar en la democràcia hem d’educar en l’antifeixisme»

Quan la vida ens dol

Jaume Funes

Rosa dels Vents

Jaume Funes: «Necessitem que el sistema de salut mental passi la meitat del seu
temps a l’escola»

 

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!
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Les fortaleses de la llengua catalana a l’aula
Aquests textos forment part del dossier «El got mig ple del català», dedicat a analitzar i valorar les
fortaleses de la llengua catalana en sis àmbits socials diferents: la pantalla i l’escena, el paper, l’aula,
l’empresa, la justícia i la sanitat.

Aquí us oferim el davantal del dossier, escrit per Màrius Serra, i els textos que aborden els punts forts
del català a les aules d’educació primària, secundària, universitària i per a adults, que han estat
publicats al número 756 de desembre de 2022 de «Serra d’Or» (disponible en paper i en digital).

El got mig ple del català. Jordi Avià, “Aire, aigua i got
sobre cap”, esprai i tècnica mixta sobre pladur.

Des del punt de vista sociolingüístic, l’última dècada aC (abans de la Covid) no ha estat bona per al
català. La sensació és que el conflicte lingüístic va quedar discretament camuflat sota la catifa dels
diumenges, en espera de fer dissabte, i qui diumenge passava, any empenyia. Fins que un dilluns
amarg, en plena agror pels mals moments polítics, vam voler aixecar la catifa i ens vam esverar.
Després d’analitzar del dret i del revés totes les mancances de la llengua catalana en els diversos
àmbits de la societat, ara és moment de posar el focus en les fortaleses que pugui mantenir. És a dir,
ara que ja hem discutit sobre els sostres de vidre, mirem a terra, per comprovar-ne la fermesa i tornar a
mirar endavant. Per això hem demanat a una dotzena de lingüistes que valorin les fortaleses de la
llengua catalana en sis àmbits socials.— Màrius Serra i Roig

Si ens aturem un moment a valorar l’ús del català a les universitats, és evident que hi trobarem tant
punts forts com punts febles. Avui posarem l’èmfasi en dos dels punts forts, dels que sumen en
l’objectiu de millorar tant la qualitat com la quantitat de l’ús públic de la llengua. En els estudis de
filologia catalana i similars, em sembla remarcable el bon nivell acadèmic i l’alt interès pels estudis que
tenen molts dels nostres estudiants. No ens cal patir pel planter de futurs professionals (professors,
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assessors lingüístics, editors…): afegida al necessari bon coneixement de la llengua des de tots els
punts de vista, la mirada fresca pròpia de la joventut garantirà una bona adaptació als nous temps —
nous en tantíssims aspectes, també els comunicatius—. Més enllà del nostre àmbit professional i
d’estudi, tot l’ús del català que es fa a les universitats (classes, recerca, àmbit administratiu) també fa
una contribució molt rellevant a prestigiar la llengua: en bona mesura gràcies a les universitats (al
costat de l’Administració i d’organismes com el Termcat), totes les àrees de les ciències —naturals i
socials, incloses les humanitats— poden desenvolupar la seva activitat en català. Als joves els pot
semblar obvi que sigui així, però els que ja tenim una edat sabem que no sempre ha estat així i que no
és res que ens hagi estat donat i a què no hagi calgut dedicar esforços, expertesa i bona feina.— Neus
Nogué Serrano

La sociolingüística ha esdevingut al cap dels anys a casa nostra una talaia de gran abast en l’anàlisi de
la situació social de la llengua i de les actituds i els comportaments dels parlants i de les institucions. A
hores d’ara ja sabem amb precisió notable quins són els punts febles d’aquesta situació: les febleses
que comprometen (i molt) el futur de la cultura i la llengua catalanes. Però el benvolgut amic Màrius
Serra em demana que pose atenció no precisament sobre aquestes febleses: ben al contrari, m’ha
proposat que atenga les fortaleses del català dins el sistema educatiu, des de l’educació infantil fins a
la universitària i d’adults. Siga’m permès de ser molt sintètic. Hi ha un vincle estret, íntim, entre la
institució escolar i la llengua. La llengua és objecte d’estudi i vehicle de coneixement a les aules; al
seu torn, l’escola és arreu una de les eines fonamentals en la construcció de les llengües (i de les
nacions) i de la consciència lingüística, de la creació de parlants i escrivents i de la difusió del model
estàndard. Vet ací com, en bona mesura, el sol fet que una llengua, en aquest cas la catalana, haja
accedit a les aules, amb entrebancs contumaçment renovats, ha tingut una importància radical. I aquest
accés no s’ha fet de qualsevol manera: ha estimulat la renovació pedagògica i ha estat empès per
professionals compromesos amb l’idioma. Que les nostres aules, des de les infantils fins a les
universitàries i d’adults, hagen acollit el català i l’ensenyament en català ha estat un gran impuls en la
difusió de la terminologia científica i de la producció i la difusió de coneixement en la llengua del país.
El català és una finestra d’accés al món.— Josep Martines
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Col·lapse educatiu
Per què va col·lapsar la URSS? Aquesta ha estat una de les grans polèmiques entre
historiadors i politòlegs sense resposta clara. La inconsistència del projecte? Les carències
materials? Les conseqüències econòmiques de participar en la cursa armamentística? Les
tensions nacionals? Les errades logístiques que generaven desabastiment? La inflexibilitat
política? La manca de llibertats personals? Els testimonis que van patir l’esfondrament del somni
comunista parlen normalment en termes de sensacions subjectives, de la desmoralització
col·lectiva en el contrast entre consignes triomfals i depriment realitat, de la farsa d’un
sistema en què tothom vivia instal·lat en la mentida, amb plans quinquennals irrealitzables on
tothom falsejava les dades per satisfer les demandes impossibles d’uns dirigents aïllats del món.

Aquest contrast entre discurs oficial i desmoralització a peu de carrer, de farsa consentida, és la
que sovint es pot copsar quan algú conversa amb docents amb certa experiència. En els
darrers anys el sistema no ha deixat de deteriorar-se. Tanmateix, allò que podria ser una
sensació subjectiva, ara ja disposa constatació estadística. Les proves anuals de les
competències bàsiques, instaurades amb voluntat de termòmetre amb l’inici del segle,
elaborades i supervisades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE),
han constatat aquest agost i ara també al desembre una caiguda sostinguda dels nivells
d’assoliment dels alumnes a primària i secundària. I aquesta és una tendència que,
contràriament al comodí de la pandèmia, jugat reiteradament des de la conselleria, es registra,
pel cap baix, al llarg de la darrera dècada.

Els fenòmens educatius són complexos. Per empitjorar o millorar-ne la qualitat, no hi ha factors
únics, ni receptes simples, ni encara menys resultats immediats. La pandèmia no va ser causa
de res, sinó l’accelerador d’uns processos que venien de lluny, i han ajudat a visibilitzar el
deteriorament del sistema. Per això, quan les autoritats educatives invoquen “la formació dels
docents” per revertir aquesta dinàmica negativa estan enganyant l’opinió pública i aplicant
l’enèsima humiliació i desautorització a un col·lectiu professional que més ha patit cursos,
cursets, i darrerament, “performances” que el Departament organitza o subcontracta a empreses
afins. Més d’una dècada de deteriorament induït es fonamenten en complexes transformacions
en un sentit regressiu; econòmiques (amb una crisi perpètua); culturals (fonamentades en un
narcisisme-individualisme extrem); polítiques (amb certa addicció al populisme educatiu);
socials (eixamplament de desigualtats, migracions que modifiquen el paisatge demogràfic);
ideològiques (amb modes pedagògiques, waldorfisme i mil·lenarisme educatiu,…);
professionals (devaluació de la professió docent i qüestionament del seu rol). Això fa que ens
trobem davant una dinàmica prou malmesa per confiar que puguin existir solucions màgiques
capaces de revertir polítiques equivocades amb més de vint anys de vigència.

En qualsevol cas, la cosa ve de lluny. Els canvis educatius, contràriament al que voldrien una
ingènua i irresponsable classe política sempre temptada de perpetrar enginyeria social a
escoles i instituts (que és el que explica la seva addicció a canviar de regles del joc cada sis
anys de mitjana), són lents i els efectes triguen dècades a percebre’s. Hi ha hagut factors
incontrolables com la demografia o l’expansió de la pobresa entre els més joves. Hi ha hagut
també, elevades dosis d’oportunisme entre la legió de suposats experts educatius patrocinats
per interessos extraeducatius (com les patronals o el poder financer) disposats a fer propostes
curtterministes i no contrastades. I, certament, en aquests darrers anys s’ha experimentat a dojo
sense xarxa protectora, s’han engegat projectes a la babalà, sense avaluacions rigoroses, amb
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més criteris estètics o ideològics que solvència científica. I això ha implicat també l’abandó de
mètodes eficients, l’enlluernament per una “innovació” on la fe subjectiva s’imposa a la
raó objectiva. S’ha deixat de banda l’actualització científica per promoure una formació al
professorat molt farcida de moralisme, emocionalitat, experiments discutibles i la voluntat que els
docents no s’entestin a fer de docents, sinó que assumeixin altres papers. De “coach”, de
treballador social, de monitor d’esplai, de psicoanalista, de buròcrata, de sexòleg,
d’acompanyant, d’estadístic, d’informàtic, d’administratiu i moltes altres taques que en realitat
acaben estalviant diners a l’administració en base a l’intrusisme professional. En el fons, res que
no passés abans, perquè fonamentalment, la relació professor-alumne sempre s’ha caracteritzat
per la necessitat de protecció i empatia. Tanmateix, la fórmula imposada aquests darrers anys
recorda a la catàstrofe que ha suposat a tantes famílies la figura del “pare col·lega”, en una era
en què la informalitat ha acabat propiciant una generació d’irresponsables (i no em
refereixo precisament als més joves).

Quan parlàvem de mètodes erronis, cal reforçar la idea que un dels clàssics educatius és la
persistència entusiasta en l’error, especialment quan es prefereix l’estètica a l’ètica. Un exemple
il·lustratiu. Durant la darrera dècada del segle passat es va posar de moda un suposadament
innovador mètode d’aprenentatge de la lectura i escriptura, “global” (alguns pares i lectors
recordaran tot de cartellets en lletres majúscules inundant les aules) que s’intentava
implementar especialment a Educació Infantil (de P3 a P5). Es tractava d’una variant d’un
sistema propi de l’educació especial que es feia servir tradicionalment al petit percentatge
d’alumnes que tenia dificultats amb el mètode tradicional. Era complex, requeria molta
preparació tècnica dels mestres, coneixement i col·laboració de les famílies, moltes activitats
complementàries i molta estimulació per part de l’entorn. Es considerava “més actiu” que el
sil·làbic (el de tota la vida, amb més de 2.000 anys d’experiència, fonamentat en el “ma, me, mi,
mo, mu”), el qual resulta repetitiu i avorrit. Ara bé, és efectiu, requereix poca preparació dels
docents (pares, germans grans poden ensenyar a llegir i escriure) i, sobretot, funciona. El
mètode global “actiu i atractiu” va fracassar tant que fins i tot a França el van prohibir. A
Catalunya es va continuar fent servir perquè era “més modern / escola activa / atractiu…” en una
estranya dinàmica en què molts infants acabaven aprenent a llegir a casa perquè les seves
mares feien allò del “ma, me, mi, mo, mu”.

Precisament la credulitat dels docents ha estat aprofitada pels responsables educatius, molts
dels quals estan convençuts que poden crear la seva pròpia utopia pedagògica. Les escoles de
magisteri i les facultats de pedagogia han begut massa dels mites de la renovació
pedagògica i idealitzat experiències educatives de la Mancomunitat (on, com a historiador,
cal explicitar que hi havia més pa que formatge), i això s’interpretava com a una carta lliure per
proposar “invents del TBO” o aplicar tendències que poguessin venir de fora. Ara bé, des de
l’era Maragall, es va encetar allò que se’n diu una “Nova Gestió Pública” que ha implicat una
allau de burocràcia que ha segrestat literalment els docents. Avaluació, rúbriques, aplicatius,
increment exponencial de reunions, programes d’autonomia, formacions no sempre útils,
informes, gestió (que la informàtica ha complicat encara més), programacions, currículums i unes
qualificacions que ara impliquen avaluar fins a mig centenar d’ítems de cadascun dels cent-
cinquanta o dos-cents alumnes que pot atendre, per exemple, un professor de secundària. I
aquesta sobrecàrrega, que pot implicar duplicar o triplicar el temps dedicat a aquestes tasques
en la darrera dècada, s’han aplicat en un moment en què s’ha incrementat l’horari lectiu, i tot
plegat en detriment de l’atenció dels alumnes, la preparació de classes, el necessari debat
pedagògic en els claustres o la comunicació informal entre professionals. La trista metàfora és
què, en l’avaluació, prohibides les qualificacions numèriques, s’esmerça temps en uns



informes amb llistats inacabables d’eufemismes o expressions críptiques que ni els
egiptòlegs serien capaços de desxifrar, destinades a la desinformació massiva de famílies,
alumnes i societat sobre els assoliments dels estudiants.

Tanmateix, si hi ha quelcom que ha enverinat profundament escoles i instituts ha estat la
capacitat de tria de les direccions del professorat, novetat de la Llei d’Educació de
Catalunya, i que en la seva aplicació coincideix plenament amb la corba descendent pel que fa
a resultats. La idea que la continuïtat dels docents depèn de la voluntat del director o directora
ha instal·lat les xarxes clientelars a dins dels centres educatius. Unes xarxes clientelars que
poden ser de caràcter pedagògic (formar part de la mateixa congregació “innovativa), ideològic
(es comença a percebre l’adscripció a un determinat partit com a facilitador d’una plaça
desitjable) o fins i tot familiar (directors que posen amics, cònjuges, i fins i tot amants al mateix
claustre via “entrevista personal”). En altres termes, la instal·lació de la corrupció, amb el sentit
de desmoralització en el sentit polisèmic del terme, i una cosa encara més preocupant: una “llei
del silenci” que implica que, com a l’antiga Unió Soviètica, quan el superior jeràrquic pren
decisions equivocades o exigeix fites inassolibles, ningú no gosa piular i el centre s’instal·la en
una farsa perpètua en què els errors i els mals s’encobreixen sota llistats inacabables
d’eufemismes o expressions críptiques que ni els egiptòlegs (ni una inspecció, bona part de la
qual també triada a dit, i acostumades a mirar cap a l’altre costat) serien capaços de desxifrar. És
ben curiós com les crítiques al sistema només es poden llegir des de les xarxes socials,
sota pseudònims, o entre uns pocs crítics com Andreu Navarra, Jordi Martí o Pascual Gil que
es poden considerar com els dissidents al més pur estil Sàkharov o Soljenitsin.

A tot això s’afegeix una degradació de condicions laborals que fa feredat. Un economista de
la USTEC acaba de publicar un extens informe que posa xifres a la magnitud de la tragèdia. La
pèrdua de poder adquisitiu del col·lectiu té dimensions soviètiques. En percentatge, el decalatge
entre l’evolució dels preus i salaris en la professió, entre 2009 i la projecció de 2024 representa
una caiguda d’entre 20 i 25 punts. Això vol dir que mestres i professors cobren entre 400 i 500
euros constants menys del que cobraven fa dotze anys. O, expressant-ho d’una altra manera,
que els mestres porten 66.000 € i els professors 84.000 € perduts en tot aquest període. Si això
ho relacionem amb els 101.500 milions d’euros que Espanya va pagar en concepte del rescat
bancari, queda clar que en aquest país, han estat els treballadors públics els qui han pagat
la festa dels especuladors.

Si a tot això afegim l’addicció del país al populisme pedagògic, amb polèmiques artificialment
induïdes sobre el calendari i els horaris escolar, l’esperit anti-il·lustrat de dreta i esquerra, cert
sensacionalisme periodístic, formacions i discursos al més pur estil Paulo Coelho, la tendència a
banalitzar l’educació o creure que són possibles solucions fàcils a problemes complexos, el
resultat és esfereïdor. En bona mesura, la professió docent es troba en una imparable dinàmica
de proletarització, amb precarietat creixent, pèrdua d’independència professional, imposició
d’objectius inassolibles. I això fa que cada vegada sigui menys atractiva. Ja fa temps que es
constata el decreixement del nombre d’aspirants a fer de mestre i professor. Com a torna, amb el
reiterat missatge de convertir la professió en una mena de monitors d’esplai, els seus nivells
acadèmics són en descens. La Prova d’Accés al Professorat, instaurada fa alguns anys per
accedir als estudis de mestre, amb un nivell de 4t d’ESO, no és superada per la meitat dels
aspirants. No se’n troben candidats de determinades especialitats, especialment de
matemàtiques, informàtica, encara que també de filologies, on és possible trobar alternatives
amb millors condicions i menor estrès.



Hi ha altres factors que també contribueixen a aquesta mena de gran depressió educativa.
L’abandó dels llibres de text, sempre criticats, considerats obsolets, avorrits, superables,
ha privat a moltes famílies i alumnes d’un mínim ordre i llistat de les coses que cal saber, o d’una
organització lògica i ordenada del coneixement, a més de ser una font de concentració (una
competència personal a la baixa). La digitalització, com expliciten diversos informes, ha servir
per comprar pau i tranquil·litat a les aules a l’elevat preu de la dispersió, el caos, la
desorganització, a banda d’altres aspectes més preocupants com la desconnexió (hi ha alumnes
que a classe es miren els partits del mundial, sèries de netflix o continguts prohibits per a
menors). La “innovació educativa” impulsada per entitats vinculades als grans interessos
financers ha resultat ser un fracàs sense pal·liatius, com indiquen els mateixos informes del
CSASE. El model d’inclusió, amb invents com el Disseny Universal d’Aprenentatge sembla
consistir en aparcar a la via un tren sense locomotora, a partir de conceptes literalment tan
benintencionades com irreals. Probablement tot aquest muntatge ve motivat pel compromís
d’assolir els objectius de, el 2030, tenir matriculats en estudis formals del 90% d’alumnes de 18
anys. Tot plegat, des d’una filosofia low cost. En certa mesura, això recorda els plans
quinquennals de l’extinta URSS, on es plantejava increments de la productivitat en progressió
geomètrica en què les fàbriques no disposaven de matèries primeres, ni transport, ni
organització eficient, i en què els objectius eren irreals ni amb tot l’estajanovisme dels
treballadors.

Per què col·lapsa el sistema educatiu? Probablement, en termes subjectius, a còpia de
desmoralització col·lectiva en el contrast entre consignes triomfals i depriment realitat, de la
farsa d’un sistema en què es viu instal·lat en la mentida, amb plans quinquennals
irrealitzables on tothom falseja les dades per satisfer les demandes impossibles d’uns
dirigents aïllats del món.
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