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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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va dir Collell. Des d’Educació, a més, 
van explicar que, des de setembre 
fins al dia d’avui, s’han dut a terme 
tretze taules sectorials per avançar 
cap a un pacte i consideren que el 
clima era “positiu” i “dialogant”. 

La convocatòria està prevista per 
als dies 25 i 26 de gener, les matei-
xes dates que la vaga del sector sani-
tari. La coincidència no és casuali-
tat. “Quan vam veure que el sector 
sanitari convocava una vaga, vam 
pensar que si les negociacions amb 
Educació no avançaven com espe-
ràvem, podria ser una bona idea fer-
les coincidir”, va assegurar el res-
ponsable d’acció sindical de la US-
TEC, Andreu Mumbrú. La vaga, de 
fet, es presenta “en defensa dels ser-
veis públics essencials”, i el sindicat 
ho veu una bona oportunitat perquè 
“dos dels sectors més perjudicats” 
es reivindiquin. 

Un únic convocant 
A diferència de les últimes convoca-
tòries, però, aquesta només ha estat 
convocada per la USTEC, sense el 
suport dels altres sindicats. “De mo-
ment estem sols, però animem tots 
els altres a unir-s’hi”, va remarcar 
Mumbrú. “Sabem que ja n’hi ha que 
proposaran adherir-se a la cita a les 
seves bases”, va afegir. 

Aquesta convocatòria arriba des-
prés que, l’1 de setembre, els sindi-

cats i Educació arribessin a un acord 
in extremis per garantir un inici de 
curs sense vagues. El pacte obligava 
el departament a incorporar 3.500 
docents i s’acordava que els mestres 
fessin una hora lectiva menys a la 
setmana. En aquell moment, però, 
la portaveu de la USTEC, Iolanda 
Segura, ja va avisar que, per més que 
el curs comencés sense vagues, no 
volia dir que s’acabés sense noves 
aturades si les converses amb 
l’equip del conseller Josep Gonzà-
lez-Cambray no prosperaven. 

Així doncs, el sindicat va decidir 
aixecar-se de la taula de negociació 
oberta al setembre. Per a ells, les 
mesures que des del departament es 
consideren un “gran acord” són “in-
suficients” per tornar a una situació 
prèvia a les retallades del 2008. 
Educació defensa que havien posat 
sobre la taula una de les grans rei-
vindicacions dels últims anys: recu-
perar el primer cobrament d’anti-
guitat després de 6 anys, i no pas 9, 
com passa des del 2012. 

Ràtios, salaris i interinitat 
Entre totes les demandes, el sindi-
cat demana solucions a les lluites 
cròniques del col·lectiu educatiu: el 
retorn dels sexennis, renegociar el 
calendari, un pacte d’estabilitat i 
augmentar la plantilla per reduir rà-
tios. A més, la USTEC també dema-

na una revisió dels salaris, ja que, se-
gons els seus càlculs, l’augment de 
preus ha fet baixar el poder adquisi-
tiu del col·lectiu educatiu en 20 
punts respecte al 2018. “Ens estem 
empobrint”, va dir Mumbrú.  

El sindicat també va queixar-se 
que el departament sempre posi els 
docents al centre de la diana. Des de 
la USTEC asseguren que la presen-
tació dels mals resultats en les com-
petències bàsiques ha fet que els 
culpin a ells. “No entenem el perquè 
de les formacions, el problema és 
seu”, va dir la portaveu del sindicat, 
que ha qualificat el tracte rebut de 
“menyspreu”. Segons ells, la mane-
ra per reduir aquests mals resultats 
implica abaixar les ràtios i acabar 
amb la segregació a les aules. “Ells 
responsabilitzen la pandèmia, pe-
rò la solució passa per gestionar més 
recursos”, va assenyalar Segura. 

En un context en què encara s’es-
tan negociant els pressupostos, el 
sindicat ha demanat que la inversió 
en educació arribi al 6% del PIB ca-
talà. La portaveu també va demanar 
que s’estabilitzi la situació de tot el 
personal interí: “Viuen amb la in-
certesa de si treballaran o no l’any 
vinent”, va explicar. També van de-
manar que hi hagi una equiparació 
salarial entre els professors de se-
cundària i els que imparteixen clas-
ses a la formació professional.e

Els mestres tornen a la vaga: la USTEC 
convoca dos dies d’aturades al gener

Les convocatòries seran els dies 25 i 26, coincidint amb les vagues dels professionals sanitaris

Incredulitat  
Educació diu 
que no entén 
la mobilització 
perquè 
encara estan 
negociant

Demanda  
La USTEC vol 
que es 
reverteixin 
del tot les 
retallades del 
2008

EDUCACIÓ

Després d’un inici de curs tranquil, 
els docents tornen a la vaga. El sin-
dicat majoritari dels mestres, la US-
TEC-STEs, va anunciar ahir que 
tornaran a sortir al carrer després 
de donar per “acabat” el temps de 
negociació amb el departament 
d’Educació. Les aturades seran el 25 
i el 26 de gener, fent coincidir així 
les dates amb la vaga convocada en 
el sector sanitari. Els mestres insten 
tot el personal de l’educació pública 
a mobilitzar-se després que l’admi-
nistració no hagi aportat aquests 
mesos de converses cap proposta 
suficient per garantir una educació 
“de qualitat” amb prou recursos i 
que protegeixi els “drets laborals” 
dels docents.  

Des del departament d’Educació, 
l’anunci va entomar-se amb incre-
dulitat: “No ho podem entendre i 
estem convençuts que la gent, a ca-
sa seva, tampoc ho entendrà”, va dir 
la directora general de Professorat i 
Personal de Centres Públics, Dolors 
Collell, que va insistir que les nego-
ciacions per arribar a un acord en-
cara estaven obertes. “Estem sor-
presos; és estrany convocar una va-
ga mentre estem negociant i, de mo-
ment, ningú s’ha aixecat de la taula”, 

BARCELONA
POL CASAPONSA SARABIA

Una aula buida durant una vaga de professors del 2013 en una escola de Barcelona. FRANCESC MELCION
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El sindicat Metges de Catalunya 
va registrar ahir de manera ofi-
cial la convocatòria de vaga per 
als dies 25 i 26 de gener, a què 
estan cridats uns 25.000 metges 
de la sanitat pública que treballin 
tant en centres d’atenció pri -

mària (CAP) com en hospitals. 
«La vaga ja està en marxa», va 
avisar el sindicat. A aquesta con-
vocatòria s’hi han afegit també 
vuit sindicats més (aglutinats a 
la Taula Sindical de la Sanitat), 
així doncs, i hi aniran altres per-
fils sanitaris. 

El principal sindicat mèdic 
català es desmarca així del prea-
cord al qual han arribat CCOO, 
UGT, Satse (el principal sindicat 

d’infermeria) amb les patronals 
(Consorci de Salut i Social de Ca-
talunya, Unió Catalana d’Hospi-
tals i Associació Catalana d’Enti-
tats de Salut) sobre el nou con-
veni del Sistema Sanitari Inte-
gral d’Utilització Pública de Ca-
talunya (Siscat), format per ens 
concertats. Aquest preacord es 
va firmar amb la Conselleria de 
Salut aquest divendres passat i 
l’acord final serà al gener, se-

gons fonts consultades per EL 
PERIÓDICO. 

En paral·lel, segueix oberta la 
taula de negociació per renovar el 
conveni de treball de l’Institut 
Català de la Salut (ICS). Metges de 
Catalunya va entregar el docu-
ment jurídic de la vaga a la Con-
selleria d’Empresa i Treball, així 
com a l’Institut Català de la Salut 
(ICS) i a les tres patronals sa-
nitàries. «Fa un mes que hem 
anunciat la vaga i no s’està mo-
vent res», es queixa el sindicat, 
per qui el conveni del Siscat és la 
«crònica d’una mort anunciada».  

Per a Metges de Catalunya les 
millores recollides en aquest 
preacord del conveni són «insu-
ficients» i «no responen» a la 
principal reclamació del sindi-
cat: que hi hagi més metges. «Hi 
ha un altre aspecte que està fora 

de conveni, com són les llistes 
d’espera, les proves diagnòsti-
ques, les llargues agendes... I 
això tampoc s’està negociant al 
marge del conveni», adverteixen 
fonts del sindicat. 

Pujada del sou base 

El sindicat mèdic considera que 
les millores ofertes per la Conse-
lleria de Salut «no són «sufi-
cients», perquè estan vinculades 
a «complements retributius» i a 
no a una «pujada del sou base», 
que és el que reclama aquest sin-
dicat. També denuncia que els 
facultatius fa més d’una dècada 
que «pateixen» les conseqüèn-
cies de les retallades, i ara també 
de la pandèmia, i estan «farts» 
de prestar l’assistència sanitària 
en condicions «molt sovint la-
mentables». n

Els metges de la sanitat pública 
confirmen les dates de l’aturada

Metges de Catalunya es desvincula del preacord al qual ha arribat  
la sanitat concertada i registra formalment la vaga del gener.

BEATRIZ PÉREZ 
Barcelona

L’anunci no ha sigut cap sorpre-
sa. Els sindicats, tots, ho havien 
deixat clar al setembre, després 
del pacte amb què posaven fi al 
cicle de vagues del curs passat 
per començar el 2022-2023 amb 
«pau social». Es donaven un tri-
mestre de marge per negociar i, 
si la cosa no avançava, tornarien 
al carrer. Un cop acabat el tri-
mestre, i després de diversos 
avisos que la negociació no ana-
va per bon camí, el sindicat ma-
joritari a l’escola pública, la US-
TEC, va anunciar ahir que s’afe-
giran a la vaga dels sanitaris pre-
vista per als dies 25 i 26 de gener.  

«Convoquem tots els treba-
lladors de l’escola pública», va 
assenyalar en roda de premsa 
Iolanda Segura, portaveu de la 
USTEC. El sindicat ha apuntat 
que l’última proposta del De-
partament d’Educació és «in-
suficient», per la qual cosa, 
aprofitant que els sanitaris te-
nen previst sortir al carrer el 25 
i 26 de gener, i tenint en comp-
te que comparteixen moltes 
reivindicacions, han decidit fer 
coincidir la protesta, «complint 

amb el compromís que van fer 
als seus companys». «La rever-
sió de les retallades era un ob-
jectiu de mínims i no s’ha acon-
seguit», va assenyalar Segura, 
que va criticar d’una banda el 
procés de nomenaments per a la 
contractació dels 3.500 pro-
fessors pactats al setembre i, per 
l’altra, que el departament hagi 
culpat els mestres dels mals re-
sultats de les proves de com-
petències bàsiques en comptes 
de fer autocrítica. 

Altres demandes 

Els mestres demanen també 
l’erradicació del decret de plan-
tilles, que asseguren que esta-
bleix «dinàmiques caciquistes». 
«Això està provocant que als 
claustres no hi hagi debats pe-
dagògics», indica Segura. Des de 
la USTEC també critiquen haver 
avançat el curs escolar i la ges-
tió de les tardes del setembre. 
«El 75% dels centres valoren ne-
gativament la seva implementa-
ció aquest any», van assenyalar 
des del sindicat majoritari en la 
roda de premsa d’aquest diven-
dres, en què van convocar el nou 
cicle de vagues.  

Segura ha insistit també en 
la necessitat d’un pacte d’esta-

bilitat. Consideren una priori-
tat reduir el percentatge d’in-
terins. Continuen reclamant 
també incrementar la inversió 
en educació fins al 6% del PIB 
català i una equiparació salari-
al dels professors de formació 
professional. 

La CGT, per la seva banda, va 
iniciar aquest dijous passat una 
consulta als seus afiliats propo-

sant-los el mateix: una convo-
catòria de vaga en el sector de 
l’educació en «defensa dels ser-
veis públics». 

La resposta del departament  

Des del departament assenyalen 
que «la ciutadania no ho enten-
drà». «Fa molt poc que hem fir-
mat un acord històric i encara es-
tem negociant i a punt de tancar 
nous acords»,  va assenyalar la 
directora general de Professorat 
del Departament d’Educació, 
Dolors Collell. «El clima que te-
nim en aquest moment en les 
taules sectorials és bo. Ens hem 
assegut i hem dialogat. Trencar 
això ara no ho entenem de cap 
manera. No volem aquest clima 
de polarització. Volem continuar 

avançant i arribant a acords», va 
insistir Collell, que  es va mostrar 
«sorpresa» per la convocatòria, 
ja que, segons el seu parer, «en 
aquests mesos no han deixat 
d’escoltar-se i avançar». 

Pel que fa a la implementació 
dels acords de l’1 de setembre, el 
conseller d’Educació, Josep Gon-
zàlez-Cambray, va explicar aques-
ta setmana al Parlament que les 
especialitats docents més sol·lici-
tades per les escoles i instituts de 
Catalunya per incorporar a partir 
del gener amb l’entrada de 3.566 
professionals en aplicació de la 
reducció d’una hora lectiva, són 
mestres generalistes de primària 
i de pedagogia terapèutica a pri -
mària, i especialistes d’anglès a 
secundària. n

Els docents aniran  
a la vaga el 25 i el 26  
de gener a Catalunya

El sindicat USTEC, majoritari en la pública,  
anuncia un cicle d’aturades per al pròxim trimestre. 
Acusen Educació de no complir les seves promeses.

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

Protesta de mestres de l’escola pública a Barcelona, al maig.

Ricard Cugat

Lamenten que  
la conselleria  
els hagi culpat  
del mal resultat 
dels alumnes de 
primària i ESO

PROTESTES LABORALS
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El Gobierno catalán aprobó ayer
un plan urbanístico para ayudar
a descongestionar el tráfico de
coches en Barcelona y sus inme-
diaciones en lo que queda de dé-
cada mediante aparcamientos
disuasorios. El Departamento
de Territorio contempla crear
14.677 plazas de park & ride a lo
largo de 102 estaciones de tren y
bus de 81 localidades de la re-
gión metropolitana de la ciudad
para impulsar la movilidad in-
termodal entre transporte públi-
co y vehículo privado.

El documento crea las “condi-
ciones urbanísticas” para cons-
truir estas infraestructuras de
enlace, según detallaron repre-
sentantes del Govern tras la pre-
sentación del Plan Director Ur-
banístico (PDU) ayer. El direc-
tor de la Autoridad del Trans-
porte Metropolitano (ATM), Pe-
re Torres, señaló el único hori-
zonte temporal del proyecto:
que para 2030 haya un total de
26.082 plazas disuasorias en to-
da Cataluña.

El PDU contempla la crea-
ción de 13.302 nuevas plazas y la
reconversión de 1.375, que dobla-
rían las existentes actualmente
(12.780), según un comunicado
de Territorio. De los 102 nuevos
aparcamientos, 10 estarán en es-
taciones de autobús, 28 en esta-
ciones de FGC y 64 en estacio-
nes de Renfe. Se han excluido
los municipios de la conurba-
ción central de Barcelona y los
espacios vinculados a los puer-
tos y el aeropuerto de El Prat.
En total, 41 aparcamientos ten-
drán más de 300 plazas; 35, en-
tre 100 y 300 plazas, y 26, menos
de 100 plazas cada uno.

Dependerá de cada operador
los tiempos con los que tarde en
ejecutarse cada obra; principal-
mente Adif o Ferrocarrils de la

Generalitat de Catalunya (FGC)
en las estaciones, o bien el titu-
lar de la carretera o el Ayunta-
miento correspondiente si se si-
túan cerca de paradas de auto-
buses interurbanos. Fuentes de
Territorio indicaron que en al-
gunas localidades están “a pun-
to” de comenzar las obras,
mientras que otras tienen que
pasar más fases. Por ejemplo,
no es lo mismo “acondicionar el
asfalto que construir un edifi-
cio de diversas plantas”, ade-
más de que “cada Ayuntamien-
to tiene que adaptar su plantea-
miento municipal” a esta legis-
lación de la Generalitat.

El Govern estima que la re-
ducción de tráfico privado gra-
cias a las nuevas plazas ahorre
la emisión de 23.741 toneladas
dióxido de carbono al año “en
todo el ámbito que alcanza el
PDU”: el sistema tarifario inte-
grado del ATM de Barcelona. Es-

te abarca, total o parcialmente,
13 comarcas, 296 municipios y
el 74% de población catalana
(5,5millones de habitantes). Bru-
selas condenó el jueves a Espa-
ña por los reiterados niveles de
alta contaminación causada por
los vehículos de combustión en
Barcelona y Madrid.

El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea fundamentó la
condena a España por el incum-
plimiento sistemático de la nor-
ma comunitaria de calidad del
aire en Barcelona y Madrid des-
de 2010. El área metropolitana
de la capital catalana ha supera-
do reiteradamente los límites de
seguridad frente al dióxido de ni-
trógeno, una sustancia nociva
vinculada principalmente a los
vehículos de combustión.

Estas instalaciones disuaso-
rias podrán acoger todo tipo de
vehículos privados y podrán
ofrecer servicios de automóvil o
moto compartida, alquiler de co-
ches y bicis. También puestos de
recarga de vehículos eléctricos,
cajas de seguridad para guardar
patinetes eléctricos y comercios
de restauración. El comunicado
de Territorio resalta que “el con-
cepto de movilidad actual se ha
ampliado con el uso de nuevos
vehículos”.

Respecto a las edificaciones
que se puedan construir a los
aparcamientos, Territorio aña-
dió: “su diseño tendrá que ser
coherente con el del entorno ur-
bano más inmediato y tendrá
que tener en cuenta el paisaje y
las condiciones ambientales del
lugar. El plan vela por la sosteni-
bilidad ambiental estableciendo
directrices en aspectos como el
uso de pavimentos permeables,
elementos vegetales, ahorro de
agua, recogida separada del
agua de escorrentía o energías
renovables”.

El sindicato Ustec·Stes anun-
ció ayer la convocatoria de
huelga del personal de los cen-
tros públicos para los días 25 y
26 de enero por una escuela
pública de calidad y la “recupe-
ración” de derechos”, coinci-
diendo con la convocada por
el sindicato de facultativos,
Metges de Catalunya. La por-
tavoz del sindicato, Iolanda Se-
gura, remarcó que la educa-
ción y la sanidad son dos pila-
res en los que la Generalitat
debería invertir más, y afirmó
que la coincidencia de las dos
convocatorias de huelga refle-
ja una “defensa de los servi-
cios públicos”.

La nueva convocatoria su-
poneun regreso a lasmoviliza-
ciones educativas tras la reali-
zada por todos los sindicatos
sectoriales el pasado marzo y
la desconvocatoria de los dos
días de paro previstos en sep-
tiembre, tras llegar a un acuer-
do con la reducción de la hora
lectiva docente a partir de es-
te próximo enero. El Departa-
mento de Educación se mos-
tró “sorprendido” ante el
anuncio de la entidad educati-
va y aseguró que la ciudada-
nía “no entendería” las nuevas
acciones sindicales.

Segura reprochó a la Gene-
ralitat que “no priorice” la edu-
cación y sus trabajadores, y la-
mentó que no incluya medi-
das para revertir recortes en
los Presupuestos para el próxi-
mo año. La portavoz de Ustec
consideró “insuficiente” la pro-
puesta del Departamento de
Educación de retornar el pri-
mer sexenio a los docentes a
los seis años [y no a nueve co-
mo sucede desde 2012], y re-
clamó también la compensa-
ción de la deuda de estos años.

Cubrir todas las horas
La portavoz criticó los proble-
mas en la aplicación de la re-
cuperación de la hora lectiva
de los docentes, y afirmó que
elGovern “incumple la deman-
da de cubrir todas las horas”:
“Es un recorte sobre una recu-
peración que no se puede
aceptar”. La portavoz sindical
afeó que el Departamento no
haga autocrítica por el descen-
so de los resultados de los
alumnos en las pruebas de
competencias básicas.

La Consejería de Educa-
ción se mostró “sorprendida”
porque, considera, las nego-
ciaciones entre sindicatos y
Educación “están avanzando
a buen ritmo”, por lo que se-
ñaló que la “ciudadanía y la
comunidad educativa no en-
tenderán el paro”. Así lo afir-
mó la directora general de
Profesorado, Dolors Collell,
en declaraciones a los me-
dios. “Hemos superado el blo-
queo del curso pasado, Educa-
ción y sindicatos estamos sen-
tados a la mesa, buscando
proximidad”, dijo la directo-
ra general.

Barcelona en Comú se quedó
solo ayer en el último pleno
del Ayuntamiento de Barcelo-
na de 2022, apoyando las su-
permanzanas en la ciudad.
Una proposición de Junts
pidiendo “paralizar la implan-
tación de las nuevas superman-
zanas y no licitar más obras o
proyectos hasta evaluar su
impacto real” consiguió unir
no solo a la oposición a Colau
sino también a su socio en el
gobierno: el PSC. Votaron a
favor el PSC y todos los gru-
pos de la oposición: ERC,
Junts, C’s, PP, Valents y la
concejal no adscrita.

No es la primera vez que
se debate la paralización de
este modelo y hace solo una
semana en la comisión de
Urbanismo, PSC y Junts vota-
ron a favor de paralizar las
futuras obras hasta medir el
impacto. Ayer, durante el
pleno, el portavoz de Junts,
Jordi Martí, celebró que el
PSC haya “rectificado”. “No
se puede seguir avanzando
en este modelo sin evaluar
que, además de buenas políti-
cas, son transformadoras”,
defendió la tercera teniente
de alcalde del PSC, Laia Bo-
net. / A. L. CONGOSTRINA

Ustec convoca
huelga en
la educación
en enero

Colau, aislada en la defensa
de las supermanzanas

ElGovern crearámásde 14.000plazas de
aparcamiento disuasorio en Barcelona
El nuevo plan urbanístico plantea 102 nuevas zonas de estacionamiento en 2030

EL PAÍS / AGENCIAS, Barcelona

R. MARINAS / EP, Barcelona

Pleno del Ayuntamiento de Barcelona de ayer. / EP

Las instalaciones
ofrecerán servicios
de automóvil
o moto compartidos

La reducción de
tráfico privado
ahorrará 23.741
toneladas de CO2



Mitjà: El Punt Avui

Publicat: 24/12/2022

Edició: GENERAL

Secció: NACIONAL Nacional

Audiència: 106.000 Lectores

Difusió: 22.037 Ejemplares

Valor: 3.365€

Gener de reivindicacions
al carrer per part dels sec-
tors públics. El sindicat
educatiu majoritari, Us-
tec, va anunciar ahir dues
jornades de vaga als cen-
tres els dies 25 i 26 de ge-
ner com a resposta al que
considera una resposta in-
suficient d’Educació a les
retallades en el col·lectiu.
Les dates coincidiran amb
la vaga convocada per
Metges de Catalunya, que
ahir va registrar-ne oficial-
ment la convocatòria. La
portaveu d’Ustec, Iolanda
Segura, va lamentar ahir
que no havien vist que
s’haguessin fet passes en-
davant en aquest primer
trimestre. “Vam exigir
que al llarg d’aquests me-
sos s’anessin revertint la
resta de retallades, amb
cost i sense cost pressu-
postari”, va subratllar.

Pel que fa a les mesures
que reclamen, hi ha el re-
torn dels sexennis “per a
tots els estadis, amb un re-
coneixement del deute i
amb una automatització”,
així com una mesura pel
col·lectiu de més de 55
anys. Tot i això, dins
d’aquest pacte “que seria
de mínims”, Ustec també
hi afegeix dues mesures
que no requereixen dota-

ció pressupostària: una
negociació del calendari
–amb el blindatge del juliol
i un mínim de dies de pre-
paració d’inici de curs– i
un pacte d’estabilitat que,
segons Ustec, es podria si-
tuar al curs 2023/24.

Educació difereix
Per la seva banda, la direc-
tora general de Professo-
rat del Departament
d’Educació, Dolors Collell,
va assegurar que la ciuta-
dania “no entendrà” que
Ustec convoqui una vaga
als centres després d’ha-
ver-se signat un acord
“històric” amb els sindi-
cats i mentre duren les ne-
gociacions. Collell va des-
tacar que s’estan a punt
d’assolir “nous acords” i
que del conjunt de reivin-
dicacions queden per tan-
car “detalls” sobre els se-
xennis i la reducció de
dues hores pels docents
majors de 55 anys. La re-
presentant del departa-
ment va recordar que l’1
de setembre van signar
l’acord amb totes les set
organitzacions sindicals
sobre la reducció de l’hora
lectiva que s’aplicarà a
partir de l’1 de gener, la in-
corporació de 3.566 do-
cents més al sistema edu-
catiu i una ràtio alumne-
professor “més baixa que
mai en la història”.

Els mestres
anuncien vaga el
25 i el 26 de gener

T.M.
BARCELONA

aCoincidiran amb la convocatòria dels metges a Ustec
diu que no s’ha avançat prou en el retorn de les retallades
a Educació defensa que s’han fet avenços importants

El conseller de Salut, Manel
Balcells, va signar ahir el pre-
acord del conveni de la xarxa
concertada del sistema sani-
tari públic (Siscat) amb les
patronals i els sindicats
CCOO, UGT i d’infermeria
Satse. La xarxa concertada
inclou uns 70.000 treballa-
dors, sobretot d’hospitals. El
preacord implica un compro-
mís de Salut de 460 milions
d’euros suplementaris el
2023 per fer possible les mi-
llores que inclouen un incre-
ment salarial de fins al 3,5%,
com els funcionaris; revertir

Imatge de la mobilització dels mestres del passat mes de març a Barcelona ■ ORIOL DURAN

les retallades del 2010; blin-
dar i incrementar les retribu-
cions per compliment d’ob-
jectius (DPO) i les de les guàr-
dies. El conveni de l’ICS es
previst que se signi el primer
trimestre del 2023. Balcells
també va anunciar ahir un pla
d’accessibilitat al sistema sa-
nitari, especialment a la pri-
mària, especialitats i proves
complementàries, així com
un pla per incentivar que els
metges allarguin l’edat de ju-
bilació. El conseller confia
que tot plegat ajudi a aturar
la vaga de finals de gener.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Salut signa el conveni amb Sitcat

EL PUNT AVUI
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Nova vaga de mestres i professors el 25 i el
26 de gener, coincidint amb la de metges
Després d'un primer trimestre sense vagues a l'educació, 120.000 docents tornen a estar cridats a
la vaga els dies 25 i 26 de gener, coincidint amb la ja convocada pels metges per als mateixos
dies. A diferència de la vaga prevista a l'inici de curs, no és una vaga unitària dels set sindicats
majoritaris del sector, sinó de la Ustec.

La portaveu d'Ustec, Iolanda Segura, ha reconegut que han fet coincidir expressament la seva
protesta amb la jornada de vaga a la sanitat perquè considera que les seves reinvindicacions van
més enllà de l'ensenyament i són "un tema de línia política". En concret, reivindiquen que tots dos
sectors "siguin prioritaris en els pressupostos i les polítiques públiques":

"Són els dos sectors públics més afectats per les retallades i dos pilars bàsics de la
societat, on els governs haurien d'invertir més recursos."

 

Menys hores lectives i millores salarials 

Des del sindicat reclamen la reducció de dues hores lectives als més grans de 55 anys, que
s'equiparin les condicions laborals dels professors tècnics d'FP, un pacte d'estabilitat per als
interins i que es recuperi el primer complement salarial als sis anys, per compensar la infació.

El Departament ha calendaritzat per al 2024 el complement salarial i reduir l'hora lectiva per als
majors de 55 anys. Per a l'equiparació del professorat de formació professional, que depèn de la
llei estatal de l'FP, tenen temps per aplicar-lo fins al 2026.

Les escoles s'han hagut de reorganitzar a mig curs per incorporar els nous docents al
gener (CCMA)

https://www.ccma.cat/324/nova-vaga-de-mestres-i-professors-el-25-i-el-26-de-gener-coincidint-amb-la-de-metges/noticia/3203623/
https://www.ccma.cat/324/acord-per-millorar-sous-i-guardies-a-la-sanitat-concertada-pero-es-mante-la-vaga-de-metges/noticia/3203675/
https://www.ccma.cat/324/els-sindicats-de-mestres-i-professors-desconvoquen-les-vagues-per-linici-de-curs/noticia/3182155/


Els nous docents s'incorporen al gener

El curs va començar sense vagues després de l'acord per contractar més de 3.500 docents per
reduir l'hora lectiva tant a primària com a secundària a partir del gener. 

Al setembre els sindicats van desconvocar la vaga prevista per a l'inici de curs, després d'arribar a
un acord amb el Departament d'Educació.

Amb aquest augment, les plantilles deixaran de fer una hora lectiva setmanal al gener per dedicar-
se a tasques de coordinació. Els docents faran 23 hores lectives a primària i 18 a secundària.

Es tractava d'una línia vermella que va mantenir encallades les negociacions durant mesos.
L'acord va ser unànime dels set sindicats docents --Ustec, CCOO, Intersindical-CSC, Professors de
Secundària, UGT, CGT, i USOC--, amb el compromís que durant el primer trimestre, fins al 31 de
desembre, es continués negociant la resta de reivindicacions.

El curs passat hi va haver nou jornades de vaga. A diferència de les convocatòries anteriors,
aquesta només és de la Ustec. La CGT farà una consulta als afiliats per saber si se sumen a la
vaga. La Intersindical també farà una assemblea per decidir què fan.

Des del departament d'Educació confien arribar a un acord i asseguren que ara hi ha un clima de
diàleg que afavoreix les negociacions, segons ha explicat la directora general de Professorat,
Dolors Collell:

"Des de l'inici de curs no hem parat avançar, no hem parat de negociar, d'acordar,
d'escoltar-nos i així volem continuar."
 

Collell creu que la ciutadania "no entendrà" aquesta nova vaga i lamenta que s'hagi anunciat quan
s'estan a punt d'assolir "nous acords".

 

https://www.ccma.cat/324/caos-a-escoles-i-instituts-per-lhora-lectiva-que-deixaran-de-fer-els-docents-es-un-nyap/noticia/3191269/
https://www.ccma.cat/324/ultima-jornada-de-vaga-de-lensenyament-public-abans-que-acabi-el-curs/noticia/3168941/
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Los médicos recomiendan, siem-
pre que sea posible, el parto vagi-
nal. Es mejor para la madre y pa-
ra el recién nacido. Un estudio re-
ciente publicado en la revista Na-

ture Communications apuntaba
que los niños nacidos por vía vagi-
nal responden mejor a las vacu-
nas contra el neumococo y el me-
ningococo. Otra revisión recalca-
ba que nacer por cesárea
eleva el riesgo de ciertas
enfermedades, como las
alergias o el asma.

Cada año nacen en el
mundo alrededor de 140
millones de bebés, la in-
mensamayoría por vía va-
ginal. Pero las cesáreas no
han dejado de crecer en
las últimasdécadas y la co-
munidad científica mira
este fenómeno con “preo-
cupación”porqueno siem-
pre hay criterios médicos
detrás de esa decisión. Se-
gún un estudio publicado
en The Lancet en 2018,
uno de cada cinco naci-
mientos en 2015 fue por
cesárea, casi el doble que
15 años atrás. Durante
años, los expertos defen-
dían que la frecuencia óp-
tima de esta técnica es en-
tre el 10% y el 15% de los
partos, aunque la Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud (OMS) evita ahora con-
cretar tasas de forma ge-
neralizada. La consigna
es que se haga las veces
necesarias para salvar la
vida de madres e hijos cuando se
presentan complicaciones, pero
sin abusar de una técnica que
también conlleva sus riesgos a
corto y largo plazo para ambos.

Con los datos de 169 países, el
estudio de The Lancet muestra la
disparidad entre regiones del
mundo y que el número de
cesáreas es más alto entre muje-
res ricas y en centros privados.
Una investigación de la OMS aler-
tabade que en cinco países (Repú-
blica Dominicana, Brasil, Chipre,
Egipto y Turquía), estos procedi-
mientos superan ya a los partos
vaginales. En España, un informe
delMinisterio de Sanidad de 2018
concluía que casi el 22% de los
partos atendidos en la sanidadpú-
blica (son la inmensa mayoría) y
el 36%de los atendidos en centros
privados fueron por cesárea.

Entre los especialistas, no hay
dudas de cuál es la mejor opción
siempre que sea posible, asegura
Toni Payà, jefe de Ginecología y
Obstetricia del Hospital del Mar
deBarcelona: “El parto vaginal tie-
ne menos posibles complicacio-
nes porque es la vía fisiológica del
parto. De cara a la madre, el pos-
parto es diferente porque con la
cesárea la recuperación es más
lenta. En cuanto al bebé, también
se adapta mejor a la vida poste-
rior al pasar por el canal del par-
to”. Por ejemplo, explica que los
bebés que nacen por cesárea pue-
den sufrir una taquipnea transito-
ria —dificultad para respirar por
exceso de líquido en el pulmón—.
Con la cesárea, no hay ese efecto
exprimidor y el niño puede tener
ese pulmón “húmedo” hasta que
no se reabsorbe todo el líquido.

Las cesáreas pueden salvar vi-
das, pero el bebé que nace por
esta vía también experimenta ex-
posiciones hormonales, bacteria-
nas ymédicas diferentes “quepue-
den alterar sutilmente su fisiolo-
gía neonatal”, advierte la revisión
publicada en la revista The Lan-

cet. Aunque hay artículos con re-
sultados contradictorios, los auto-
res del documento concluyen que
este procedimiento tiene un im-
pacto en la salud de los niños:
“Los riesgos a corto plazo de la
cesárea incluyen undesarrollo in-
munitario alterado, una mayor
probabilidad de alergia, atopia y
asma, y una reducciónde la diver-
sidad del microbioma intestinal
[el conjunto de microbios que
pueblan el intestino]. La persis-
tencia de estos riesgos en la vejez
está menos investigada, aunque

con frecuencia se informa de una
asociación entre la cesárea y una
mayor incidencia de obesidad y
asma en la niñez tardía”, sinteti-
zan los investigadores.

Las hipótesis que manejan los
autores sobre estamayor vulnera-
bilidad bailan sobre tresmecanis-
mosbiológicos. Por un lado, apun-
tan, “la transferencia inadecuada
delmicrobiomamaterno a los be-

bés nacidos por cesárea
conduce a un desarrollo
inmunológico alterado”.
Esto significa que los ni-
ños que llegan al mundo
por cesárea no están tan
expuestos a todo ese eco-
sistema de microbios (vi-
rus, bacterias, hongos…)
que habitan en la madre y
esa “colonización anóma-
la del tracto intestinal”
puede afectar al desarro-
llo de su sistema inmune
e incluso modular su sus-
ceptibilidad a ciertas en-
fermedades.

Hormonas del estrés

La otra hipótesis es que la
exposición reducida “a
fuerzas mecánicas y hor-
monas del estrés” durante
el trabajo de parto hace
que los niños nacidos por
cesárea “pasen por alto es-
tímulos fisiológicos” im-
portantes para enfrentar-
se a la vida fuera del úte-
ro. “Por ejemplo, se cree
que el aumento de las con-
centraciones de hormo-
nas del estrés son señales

importantes en el bebé para el de-
sarrollo del eje hipotalámico pitui-
tario adrenal, la maduración del
sistema inmunitario, la madura-
ción de los pulmones y los órga-
nos, y la neurogénesis”, señalan
los investigadores.

La última teoría, que admiten
que no está estudiada a fondo, es
que los distintos métodos provo-
can cambios epigenéticos—modi-
ficaciones en los compuestos quí-
micos que rodean a los genes y
que pueden regular o alterar su
actividad—, y estos puede afectar
a la salud infantil futura.

Donde la evidencia científica
se ve más limitada es en cómo de
persistentes pueden ser los daños
colaterales asociados a las cesá-
reas. En cualquier caso, los exper-
tos insisten en acotar su uso a cri-
terios médicos.

Nacer por cesárea genera más probabilidad de desarrollar
asma, alergias u obesidad, según varios estudios

Las ventajas de un parto
vaginal, si es posible

EmilioMartín tuvo que pedir una
excedencia para cuidar a su hijo
de tres meses. “Queríamos aca-
bar nuestro permiso de paterni-
dady dejarle enunaguardería pú-
blica enAlcobendas”, cuenta el pa-
dre, de 35 años. Solicitaron una
plaza, pero no la consiguieron.
Uno de los dos tenía que dejar de
trabajar, fue él, que ganaba me-
nos. No había otra opción. No po-
día pagar una privada. En Espa-

ña, el 52% de las familias no pue-
den llevar a sus hijos a la escuela
infantil de hasta tres años porque
no pueden pagarla, según el últi-
mo informe de la ONG Educo.

A la barrera económica hay
que sumarle el escaso número de
plazas públicas. “Haymás deman-
da que oferta, por eso los criterios
para la adjudicación de las plazas
tienen que revisarse, porque exis-
te un fuerte desequilibrio territo-
rial en el acceso de las familias

más vulnerables”, explica la espe-
cialista en educación de Educo
Dori Rodríguez. Esa carencia es
la que ha llevado al Gobierno a
lanzar su plan para crear 65.000
plazas públicas entre 2021 y 2023,
en buena parte financiadas con
fondos de la Unión Europea.

Pero, de momento, muchas fa-
milias se ven obligadas a pagar en
centros privados o no llevar a sus
hijos a la escuela infantil. “Mien-
tras no haya el número de plazas

públicas suficientes se debe optar
por una cobertura en el sistema
de becas que llegue a todas las
familias”, añadeRodríguez. Cuan-
doMartín acabó su excedencia tu-
vo que volver al trabajo. Él y su
mujer decidieron optar por la pri-
vada. “Trabajabamedia jornada y
cobraba 800 euros, casi 600 iban
a la guardería privada”, asegura.

De los 1.433.914 niños y niñas
de hasta tres años de toda Espa-
ña, el 41,4 % está escolarizado en

la escuela infantil. Solo el 22,2%
no paga ningún coste y el 22,5%
recibe algún tipo de ayuda para
costear de forma parcial la educa-
ción. El 27,3% de las familias con
las rentas más bajas no percibe
ningún tipo de apoyo. La ONG re-
clama que se garantice la gratui-
dad del primer ciclo de educación
infantil para el 33,2% de los niños
y niñas que se encuentran en si-
tuación de vulnerabilidad. La in-
versiónpara lograrlo, calculaEdu-
co, sería de 2.320 millones.

Rodríguez enfatiza que si no
se invierte en la educaciónde has-
ta tres años se genera una brecha
socioeducativa muy difícil de re-
cuperar. “Las desigualdades vie-
nen de la cuna y es función de las
administracionesque todos tenga-
mos los mismos derechos y opor-
tunidades”, zanja Rodríguez.

El 52% de las familias no se pueden permitir
llevar a sus hijos al primer ciclo de infantil
Garantizar la gratuidad a esos alumnos supondría una inversión de 2.300 millones

Una mujer da a luz en un hospital maternal. / GETTY

JESSICA MOUZO, Barcelona

ANA CRISTINA BASANTES, Madrid

Los niños responden
mejor a las vacunas
habituales
para menores

La alteración del
microbioma es
uno de los campos
más estudiados
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Escasez de plazas públicas de escuela
infantil: “Me quedé seis meses con mi hijo,
tuve que rechazar ofertas de empleo” |
Educación | EL PAÍS
Emilio Martín tuvo que pedir una excedencia para cuidar a su hijo de tres meses. “Queríamos
acabar nuestro permiso de paternidad y dejarle en una guardería pública en Alcobendas”,
cuenta el padre, de 35 años. Solicitaron una plaza, pero no lo consiguieron. Decidieron que uno
de los dos tenía que dejar de trabajar, en su caso fue él, que ganaba menos. No había otra
opción. No podía pagar una privada. “Me quedé seis meses con mi hijo, tuve que rechazar
ofertas de empleo”, dice Martín. En España, el 52% de las familias no pueden llevar a sus hijos a
la escuela infantil de hasta tres años porque no pueden pagarla, según el último informe de la
ONG Educo.

A la barrera económica hay que sumarle el escaso número de plazas públicas. Martín lo sabe de
primera mano. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos, no pudo acceder a un cupo
porque no había. “Éramos más de 100 padres y el número de plazas de cero a un año era de
siete alumnos por clase y había solo dos aulas”, dice Martín. “Hay más demanda que oferta, por
eso los criterios para la adjudicación de las plazas tienen que revisarse, porque existe un fuerte
desequilibrio territorial en el acceso de las familias más vulnerables”, explica la especialista en
educación de Educo Dori Rodríguez. Esa carencia es la que ha llevado al Gobierno a lanzar su
plan para crear 65.000 plazas públicas entre 2021 y 2023, en buena parte financiadas con
fondos de la Unión Europea.

Pero, de momento, muchas familias se ven obligadas a pagar en centros privados o no llevar a
sus hijos a la escuela infantil. “Mientras no haya el número de plazas públicas suficientes se
debe optar por una cobertura en el sistema de becas que llegue a todas las familias”, añade
Rodríguez. Cuando Martín acabó su excedencia no tuvo otra opción que volver al trabajo. “Yo no
podía ralentizar mi incorporación laboral”, recuerda el padre. “Es muy complicado salirte un año
entero del mercado laboral y luego volver al mismo puesto o uno similar”, explica. Él y su mujer
decidieron optar por la escuela privada. “Trabajaba media jornada y cobraba 800 euros, casi
600 iban a la guardería privada”, asegura. A pesar de que las cuentas no les salían, no
encontraba una opción mejor.

De los 1.433.914 niños y niñas de hasta tres años de toda España, el 41,4 % está escolarizado
en la escuela infantil. Solo el 22,2% no paga ningún coste y el 22,5% recibe algún tipo de ayuda
para costear de forma parcial la educación. El 27,3% (1 de cada 3) de las familias con las rentas
más bajas no percibe ningún tipo de apoyo. La organización reclama que se garantice la
gratuidad del primer ciclo de educación infantil para el 33,2% de los niños y niñas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad. La inversión para lograrlo, calcula Educo, sería de
2.320 millones de euros. Lograr la gratuidad para todo el alumnado tendría un coste mucho
mayor: 6.988,48 millones de euros.

Rodríguez, de Educo, enfatiza que si no se invierte en la educación de hasta tres años se
genera una brecha socioeducativa muy difícil de recuperar. “Las desigualdades vienen de la

https://cat.elpais.com/educacion/2022-12-27/escasez-de-plazas-publicas-de-escuela-infantil-me-quede-seis-meses-con-mi-hijo-tuve-que-rechazar-ofertas-de-empleo.html
https://elpais.com/educacion/2022-08-29/el-gobierno-retrasara-las-nuevas-exigencias-para-las-aulas-de-ninos-de-0-a-3-anos.html
https://elpais.com/educacion/2022-06-13/el-imparable-avance-del-primer-ciclo-de-infantil-en-los-colegios-publicos-el-inicio-fue-terrible-y-ahora-es-un-gusto.html
https://elpais.com/sociedad/2022-12-20/el-33-de-los-ninos-en-espana-en-riesgo-de-pobreza-le-rompieron-las-gafas-y-no-podiamos-pagar-otras.html


cuna y es función de las administraciones que todos tengamos los mismos derechos y
oportunidades. Desde el momento en que nacemos, y muy en concreto en nuestros primeros
tres años de vida, se empiezan a dibujar nuestras oportunidades de futuro”, zanja Rodríguez.

Mejora de la trayectoria educativa

Las niñas y niños que asisten a programas antes de los tres años tienen mejores resultados
educativos: menores tasas de repetición y abandono escolar, según el informe de Educo. En el
caso de los padres se traduce en apoyo a la crianza y la conciliación familiar. Favorece la
mejora de los niveles de empleo de las familias, especialmente de las mujeres, que son quienes
soportan la carga de los cuidados en mayor medida.

En junio de este año Martín y su pareja “tuvieron la suerte” de lograr un cupo en una guardería
pública para su hijo. “Nos ha permitido tener la tranquilidad de poder trabajar a ambos”,
sentencia el padre, aliviado. Además, reconoce que su hijo ha podido relacionarse con niños de
su misma edad. “A nuestro hijo le ha venido genial estar en la escuela”, cuenta el padre. “Está
aprendiendo a jugar, motricidad...y aunque no esté conmigo, sé que está muy bien cuidado”,
dice.

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

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites
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JOSÉ M. BASELGA 
CALAFELL 

Las barreras de estacas colocadas 
en las playas de Calafell con el 
objetivo de retener la arena im-
pulsada por el viento ha dado re-
sultado, según confirma el Ayun-
tamiento. El proyecto de colocar 
esas barreras ya se contemplaba en 

un plan de intervención para evi-
tar la erosión y se ha probado 
junto al puerto de Segur de Ca-
lafell. 

Esas barreras se colocaron a 
principios de año y ahora puede 
observarse la cantidad de arena 
que han retenido. Por ese resul-
tado el Ayuntamiento ha decido 
extender el sistema a la zona 

central de la playa, donde hay 
más problemas de pérdida de se-
dimento. 

La arena retenida podrá utili-
zarse para realizar aportaciones 
en las zonas con mayor regre-
sión. 

Las estacas del puerto se dejarán 
ya que están en tramos acotados 
donde no deberían acceder  per-
sonas. La arena retenida se ex-
tenderá a otras zonas. 

Por su parte, las estacas colo-
cados en otros tramos de playa 
urbana de Calafell serán retira-
das antes del inicio de la tempo-
rada. Se espera que en los meses 
de invierno puedan dar el mismo 
resultado que las colocadas en fe-
brero ya que deberían llegar me-
ses de viento. La arena retenida por las estacas en Segur de Calafell. FOTO: JOAN GRIFOLS

Medioambiente

Calafell confirma que 
los retenedores de arena 
en la playa dan resultado

JOSÉ M. BASELGA 
CALAFELL 

Son muchos los alumnos de los 
colegios que en un momento 
pueden requerir de una atención 
sanitaria especializada.  

Padres de escolares con diabe-
tes de Calafell pidieron al Ayunta-
miento que apoye una moción 
que reclama que en los centros 
escolares haya personal sanitario 
que pueda atender las necesidades 
que puedan surgir. 

La Federación Española de Dia-
betes reclama desde hace años 
esa atención sanitaria en los co-
legios. Los escolares pasan entre 
cinco y ocho horas en los centros 
y pueden surgir situaciones de 
urgencia. 

En pleno se aprobó la moción 
que reclama que en los colegios 
e institutos haya personal sanita-
rio que pueda atender las nece-
sidades de los escolares con diabe-
tes y otras situaciones de salud. 

Es una atención de la que no 
puede encargarse el profesorado 
y que debería cubrir tanto el día a 
día en las aulas como las salidas 

escolares. En excursiones o colo-
nias habitualmente un adulto de 
la familia debe acompañar al 
alumno, como explica el consis-
torio. Una situación difícil de 
compaginar con la vida laboral 
de los padres. 

Necesaria 
La moción destaca que «la com-
plejidad de atender a estas nece-
sidades hace que algunos centros 
no tengan predisposición a que 
niños con diabetes de tipo 1 pue-
dan participar en actividades». 
Señala que esa situación es «un 
agravio y una discriminación» ya 
que muchos alumnos no pueden 
participar. 

En caso de necesidad los pro-
fesores llaman a los servicios de 
urgencias, pero falta una aten-
ción instantánea. La Federación 
pide que haya personal de enfer-
mería en las escuelas que sepa 
qué hacer en el caso de que un 
estudiante sufra una crisis. Des-
de administrar insulina a saber 
qué alimentos deben ingerirse 
para recuperar sus niveles de glu-
cosa. Pero también ante ataques de 

Costa

Calafell pide 
impulsar las 
enfermeras 
escolares

Salud

Padres de alumnos con diabetes destacan 
la necesidad del profesional en los centros

La enfermera escolar puede 
atender de manera rápida 
cualquier urgencia, además de 
impulsar campañas de hábitos 
saludables. FOTO:  DT

asma, reacciones alérgicas o he-
ridas por accidentes. El Ayunta-
miento de Calafell trasladará la 
petición al departamento de Edu-
cació de la Generalitat. 

Sin implantar 
La figura de la enfermera escolar 
es importante también para la 
educación de la salud de los es-
colares, desde la alimentación a 
impulsar hábitos saludables co-
mo evitar el tabaco, la obesidad 
o el consumo de alcohol. 

El Sindicato de Enfermería 
(SATSE) lamenta que en Catalun-
ya no se impulse la implantación 
de forma generalizada de la en-

fermera escolar, como hay en 
otros países. En Madrid, Andalu-
cía y Ceuta está funcionando en 
algunos colegios. 

Según el Consejo General de 
Enfermería (CGE), España solo 
cuenta con una enfermera esco-
lar por cada 8.497 alumnos, una 
cifra «anecdótica y claramente in-
suficiente» en muchas comunida-
des. Explican que es obligatorio 
contar con una enfermera del 
trabajo en empresas con más de 
500 trabajadores, pero en centros 
escolares con varios cientos e in-
cluso miles de alumnos no hay la 
obligatoriedad de contar con ese 
profesional.
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Algunas de las postales navideñas hechas por los niños y niñas 
de 21 centros educativos del territorio. FOTO: CEDIDA

REDACCIÓN 
REUS 

Los niños y niñas de 21 
centros educativos del 
territorio han participado 
en la iniciativa 

La campaña Portem el Nadal a 
l’Hospital ha sido un éxito. En 
total, ha recibido más de 
3.300 postales navideñas he-
chas por los niños y niñas de 
21 centros educativos del te-
rritorio. Estas felicitaciones se 
repartirán con las bandejas del 
desayuno a los pacientes in-
gresados también en Fin de 
Año y Reyes, después de ha-
berlo hecho el día de Navidad 
y ayer, Sant Esteve.  

Este año, las escuelas de 
Reus que han participado son 
Alba, Arce, Els Ganxets, Gene-
ral Prim, Isabel Besora, Insti-
tut Salvador Vilaseca, La Salle, 
Maria Cortina, Maria Rosa Mo-
las, Misericòrdia, Nostra 
Senyora del Mar, Pare Manya-
net, Pompeu Fabra, Prat de la 
Riba, Puigcerver, Rosa Sensat, 
y Rubió i Ors.  

Asimismo, también se han 
sumado a la campaña Portem 
el Nadal a l’Hospital los centros 
educativos Abel Ferrater (La 
Selva del Camp), Joan Miró 
(Miami Platja), Sant Mateu 
(Riudecanyes), y Cavaller Ar-
nau (Riudoms). 

Este año, la cifra de postales 
enviadas es superior a la del 
año pasado, cuando se repar-
tieron un total de 2.936 pos-
tales navideñas de niños y niñas 
de 25 centros educativos.  

Disfrutar de las fiestas 
La campaña del Hospital Uni-
versitari Sant Joan de Reus,  
Portem el Nadal a l’Hospital, es 
una iniciativa que nació en el 
año 2019 con el objetivo que 
los pacientes, a pesar de estar 
hospitalizados, puedan sentir 
el espíritu de estas fiestas. «El 
proyecto pretende acercar las 
fiestas navideñas a los pacien-
tes y acompañantes, que por 
motivos diversos, deben estar 
con nosotros», destacan desde 
el Hospital Universitari Sant 
Joan de Reus.  

En este sentido, en los últi-
mos días también se han suce-
dido otras actividades solida-
rias, como por ejemplo la do-
nación de material de dibujo y 
pintura para los niños y niñas 
ingresados y diferentes deta-
lles para los abuelos y abuelas 
del Área Sociosanitaria a car-
go de la Federació d’Associa-
cions de Veïns de Reus (FAVR). 
Cabe destacar que el acto de  
entrega de todo el material se 
hizo en la entrada del recinto 
hospitalario reusense en cum-
plimiento de las medidas de se-
guridad establecidas por la Co-
vid-19.

Alumnos entregan 
miles de postales  
al Hospital de Reus

tura Clínica Jurídica Ambiental. El 
trabajo de los estudiantes ha esta-
blecido la base jurídica para luchar 
contra la contaminación de la cos-
ta de Tarragona.  

«Después de trabajar en varias 
investigaciones durante años y 
presentar sus preocupaciones ante 
la administración, la ONG acude 
a nosotros y nos plantea sus in-
quietudes», explica la alumna del 
Máster de Derecho Ambiental de 
la URV, Valérie Pimentel, quien 
añade que «nuestro trabajo ha 
consistido en elaborar un estudio ju-
rídico sobre la problemática am-
biental a raíz de la presencia de 
pellets de plástico en diferentes 
playas, desde la Pineda de Vila-se-
ca hasta otras en Islas Baleares».  

El informe final aporta solucio-
nes y vías de acción de gran utilidad 
para la entidad, el territorio, la de-
fensa del medio ambiente y la na-
turaleza. «Gracias al informe ela-
borado por el APS disponemos de 
una base de conocimiento jurídi-
ca sobre la cual continuar traba-
jando», afirma el cofundador de 
Good Karma Projects, Jordi Oliva. 
Así, el próximo 21 de marzo la 
ONG presentará los resultados del 
proyecto y del informe al Parla-
mento Europeo, para promover 
una regulación de la situación a 
escala europea.  

Por ello, Valérie Pimentel resal-
ta que el Programa d’Aprenentat-
ge Servei resulta una importante 
motivación: «Cuando estudias De-
recho Ambiental, que tiene una 
ideología detrás, ver que tu traba-
jo tiene el fin de ayudar a la socie-
dad, más allá de lograr una bue-
na nota, es una gran motivación».  

Otro de los proyectos, ha su-
puesto que estudiantes de tercer 
curso de la asignatura de Tecnolo-
gía Mecánica del Grado de Inge-
niería Mecánica de la URV hayan 
diseñado un aparato que permite 
el cribado de microplásticos en las 
playas. El prototipo ha sido fabrica-

do por los alumnos de formación 
profesional en el ámbito de la Fabri-
cación Mecánica del Institut El Pa-
lau de Sant Andreu de la Barca. Se 
trata de un proyecto cooperativo 
que se enmarca en el Programa 
Aprenentatge Servei, que ha sido 
financiado por el Consell Social y 
el Institut de Ciències de l’Educació 
de la URV, a través de una ayuda 
puente para proyectos educativos 
coordinado por el Institut Pere 
Martell.  

«A través del APS el aprendiza-
je se asemeja a la experiencia que 
tendrán cuando terminen los es-
tudios, es decir, por un lado, los 
estudiantes del Grado de Ingenie-
ría Mecánica han tenido que ha-
cer el diseño, como si estuviesen 
en una oficina técnica de una em-
presa, mientras que los alumnos 
del Institut El Palau de Sant An-
dreu de la Barca han ejercido de 
operarios y técnicos para ejecutar 
los mecanizados diseñados», ex-
plica el profesor de la asignatura 
de Tecnología Mecánica, Albert Fa-
bregat. Por su parte, el alumno del 
Grado de Ingeniería Mecánica, 
Adrià Curto, pone en valor que «la 
iniciativa nos ha permitido cola-
borar con estudiantes de forma-
ción profesional a favor de un bien 
común».  

Camino a seguir  
Por todo ello, la técnica del Pro-
grama Aprenentatge Servei re-
cuerda que «después de diez años 
siendo una universidad pionera en 
la institucionalización de esta me-
todología, tanto a nivel catalán co-
mo en el ámbito estatal, y logran-
do la transversalidad de esta me-
todología en todos los ámbitos de 
conocimiento de la URV, el objeti-
vo es continuar trabajando en la 
evaluación del impacto de esta 
metodología sobre todo en los es-
tudiantes, es decir, como mejora 
la responsabilidad social y la com-
petencia ética de los alumnos». 

Equipo que ha participado en el 
diseño y fabricación de una máquina 
de cribado de microplásticos. FOTO: URV

«El APS pone en 
contacto la URV con 
las necesidades 
reales del territorio» 
Avril Lombardi 
Técnica del Programa 
Aprenentatge Servei  
 
«El APS se asemeja a 
la experiencia que 
tendrán cuando 
terminen los 
estudios» 
Albert Fabregat 
Profesor 
 
«Ver que tu trabajo 
tiene el fin de ayudar 
a la sociedad es una 
gran motivación» 
Valérie Pimentel 
Estudiante 
 
«La iniciativa nos ha 
permitido colaborar 
con estudiantes 
de formación 
profesional a favor   
de un bien común» 
Adrià Curto 
Estudiante

Reflexiones
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Perdre la casa i la vida, la PAH porta la lluita pel dret a l’habitatge a les
aules - 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!

Estrenada enguany, la pel·lícula Entre los márgenes ha aconseguit tocar moltes sensibilitats. Amb Penélope Cruz i Luis Tosar com a protagonistes, la
pel·lícula planteja tres històries entrellaçades que versen sobre els problemes econòmics i les seues conseqüències en la vida de les persones, des de
l’estrès fins a malalties mentals com la depressió o l’ansietat.

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) ha vist en aquest film una oportunitat de donar a conèixer la realitat de moltes persones. I un dels llocs més
idonis, on s’aprèn, on les persones es desenvolupen i es formen per a la vida, i on s’ha de parlar de la realitat per poder divulgar-la, són les aules dels
instituts i de les universitats. Els alumnes potser no viuran, ni hagen viscut, aquestes situacions, però sí que poden conèixer algú que ho ha sofert i ser
conscients d’una realitat amagada.

Parlar. Eixa és la ferramenta més poderosa per combatre aquesta situació. Parlar-la, mostrar-la, i que no es quede amagada. Que siguen conscients de la
situació actual, que cada vegada va més en augment, per combatre-la quan siguen adults.

De la ficció a la realitat

Actualment són Catalunya i el País Valencià, respectivament, les comunitats amb més desnonaments de tot l’Estat i les zones en què més creixen per
impagament de la hipoteca. Amb un augment del 20% en el País Valencià i amb 19 persones patint cada dia una execució forçosa, aquesta és una
problemàtica que segons la PAH no es tracta amb la profunditat que mereix.

“S’ha parlat poc de les conseqüències que per a les persones suposa perdre la casa i veure’s abocades al carrer, amb els seus fills i filles. La por de pares i
mares de perdre la custòdia dels seus fills per haver-se empobrit, víctimes d’un problema estructural del model social, econòmic i laboral”, expliquen els
membres de la PAH en la unitat didàctica que han creat.

https://diarieducacio.cat/perdre-la-casa-i-la-vida-la-pah-porta-la-lluita-pel-dret-a-lhabitatge-a-les-aules/
https://lectoresilectors.diarieducacio.cat/


Alumnes entrant al cinefòrum de la PAH | Foto: AB

 

Emocions com l’estrès, l’ansietat, i fins i tot els pensaments suïcides, són les que es plantegen en aquesta producció i que la PAH vol remarcar. En moltes
ocasions, no s’és conscient que una situació econòmica precària pot portar a una tensió que supera el límit de les persones. Ismael Sanz, un dels portaveus
de la PAH, assenyala que “a la depressió no se li dona importància encara que afecta molta gent”.

A tot això s’ha d’afegir la invisibilitat de temes com el suïcidi, tabú en molts contextos i del qual s’evita parlar pel denominat “efecte crida”. Segons la
Confederació de Salut Mental Espanya, aquest és el primer problema de salut pública del país, d’Europa i fins i tot d’Occident. Pel que respecta a l’àmbit
nacional, aquesta és una de les principals causes de mort del país i cada dia es lleven la vida 11 persones.

«Per això, en les nostres manifestacions portem pancartes que diuen No és un suïcidi, és un assassinat, perquè hi ha moltes maneres d’arribar a aquesta
situació desesperada, tant per la pressió de la banca i els fons voltor, com per la situació econòmica actual que no permet pagar un lloguer», explica Sanz.

Les aules: zones de combat i aprenentatge

Tot això ara s’ha convertit en una unitat didàctica. Va ser arran del cinefòrum d’Entre los márgenes, organitzat per l’Institut Jordi de Sant Jordi, amb una gran
sensibilitat al voltant d’aquestes problemàtiques, juntament amb la PAH, quan es van adonar que una sessió de 30 minuts per parlar sobre els
desnonaments i el dret a l’habitatge no eren suficients. L’alumnat dels cicles formatius d’Animació Sociocultural i Integració Social va començar a debatre i
preguntar tantes coses que els membres de la Plataforma es van plantejar l’elaboració del projecte didàctic.

«L’alumnat que portàrem treballen dins del seu currículum i, de manera indirecta, aquests tipus de problemàtiques, i estan molt entroncades dins la seua
tasca», explica Francisco Cano, professor d’aquest institut i organitzador de l’activitat. «Des de l’institut fem servir molt el cinema com a recurs educatiu, i
com que tenim un perfil d’alumnat molt vinculat amb l’aspecte social, quan s’estrena cinema social normalment anem a veure’l», conta.

«El nostre institut està en un barri prou deprimit de València i segurament molt de l’alumnat haja viscut una situació com aquesta. Considerem prou
important tractar aquest tema en les aules», afegeix.

https://diarieducacio.cat/wp-content/uploads/sites/37/2022/12/entrant-al-cineforum-pah-scaled.jpg


Col·loqui després del passi del film | Foto: AB

 

En el document preparat per la PAH es detalla el motiu pel qual és necessari treballar aquesta causa i la seua rellevància actual. En el material preparat es
proposen una sèrie d’exercicis perquè l’alumnat es pose en el lloc dels protagonistes de la pel·lícula, que pateixen una situació de desnonament, per
empatitzar, prendre consciència i “observar les possibles eixides”, comenta Ismael.

https://diarieducacio.cat/wp-content/uploads/sites/37/2022/12/PAH-cineforum-scaled.jpg


Amb la intenció d’adaptar-se a totes les edats, aquesta proposta té dues versions, una per a ESO i FP i altra per a batxillerat i per a les universitats. A més a
més, s’ha difós arreu de tot el País Valencià i s’ha editat en castellà perquè les comunitats que ho sol·liciten puguen accedir-hi al contingut.

Més enllà de les activitats que porten a reflexionar sobre la pel·lícula, la PAH ha creat contingut addicional amb la finalitat que els alumnes puguen
aprofundir en aquest tema, al qual pot ser en un futur hauran de fer front: pagar un lloguer i fer-se càrrec de totes les despeses, que cada vegada són més
altes. És per aquest motiu que es proposa reflexionar sobre per què no es compleixen determinats articles constitucionals que asseguren el dret de
l’habitatge, o qüestions similars.

Aquesta situació, que afecta cada vegada a més persones, continua sent desconeguda i amagada en molts àmbits. És gràcies a aquestes propostes i a
parlar dins de les aules, mitjançant recursos didàctics, cinematogràfics i artístics per contribuir a un major enteniment, que la conscienciació pot anar en
augment per combatre una problemàtica «prou important per la ciutadania i que no pot passar desapercebuda», tal com defensa Cano.

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

Clica aquí i ajuda'ns!

https://lectoresilectors.diarieducacio.cat/
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Més de cent cinquanta alumnes de la Ràpita
s’iniciaran en l’esport de vela a l’escola -
EbreDigital.cat
Popularitzar, aproximar i promocionar l’esport de vela entre l’alumnat rapitenc, al mateix temps
que aprofitar i gaudir de la Badia dels Alfacs. Este és l’objectiu del projecte Esport Blau Escolar
que, enguany, per primer cop, impulsa el Club Nàutic La Ràpita, gràcies a la col·laboració de
l’Ajuntament de la Ràpita, el Consell Català de l’Esport i la Federació Catalana de Vela. Segons
explica l’instructor de vela del projecte, Joan Barberà, “no es tracta d’un bateig de mar, que
tothom pot venir i provar-ho un dia, sinó que és una nova línia d’esport blau curricular a
l’educació primària, en què la finalitat és formar els alumnes perquè tinguen un aprenentatge
suficient per a poder navegar, de forma autònoma, en embarcacions de vela”.

Enguany, fins a 158 alumnes de cinquè de primària de l’Escola Carles III, l’Horta Vella i el
Col·legi Sagrada Família podran iniciar-se en l’esport de vela durant un trimestre.
Així, setmanalment, cada grup escolar gaudirà de sessions de 2 hores per a aprendre
els conceptes del nivell bàsic d’este tipus d’embarcacions, la tècnica dels esports de
mar, coneixeran i sabran les funcions dels nusos mariners, i també navegaran en
embarcacions col·lectives, dobles i individuals. Les classes, impartides per la secció de vela
esportiva del Club Nàutic, estan previstes que arrenquen a partir del mes de març i s’allargaran
fins al maig.

Les sessions es fan dintre l’horari lectiu i, per tant, formen part
també del currículum acadèmic dins l’assignatura d’Educació
Física

Les sessions es fan dintre l’horari lectiu i, per tant, formen part també del currículum acadèmic
dins l’assignatura d’Educació Física. En este sentit, el cronograma del programa contempla una
sessió introductòria on s’expliquen a grans trets el contingut, el funcionament de les sessions i
alguns conceptes relacionats amb la navegació a vela, com identificar el vent, distingir la
salinitat i les onades, també treballar la nomenclatura bàsica i els nusos mariners d’este tipus
d’embarcacions: com l’as de guia, el nus pla, el nus del vuiti la ballestrinca. Les cinc sessions
posteriors estan programades per a desenvolupar les activitats al Club Nàutic, en què es
començarà per controlar la direcció del timó, navegar en diferents rumbs, diferenciar els
conceptes d’orsar i arribar aplicats a la navegació, escorar amb el pes i amb la vela, o virar.

Un cop controlades les embarcacions col·lectives, a partir de la sessió sis, l’alumnat navegarà
en embarcacions dobles o individuals i se’ls ensenyarà els passos bàsics per a poder ser
remolcats o què fer en cas de bolcada; i clouran l’aprenentatge amb l’entrada i sortida de port o
platja, un dels moments en què més control de la navegació es requerix. “Així, els estudiants
tindran l’oportunitat de sentir-se sols dalt l’embarcació, navegant i practicant l’esport de vela en
un altre nivell”, indica Barberà.

Un cop finalitzades les vint hores d’aprenentatge, cada alumne
obtindrà un certificat que l’acredita d’haver après els ítems del

https://ebredigital.cat/2022/12/26/mes-de-cent-cinquanta-alumnes-de-la-rapita-siniciaran-en-lesport-de-vela-a-lescola/


nivell bàsic de vela

Finalment, l’última sessió agruparà els tres centres educatius en una jornada de cloenda,
que esdevindrà una gimcana nàutica, on l’alumnat podrà posar en pràctica les habilitats
i destreses desenvolupades durant el programa i interactuar amb els estudiants de les
altres escoles. A més, un cop finalitzades les vint hores d’aprenentatge, cada alumne obtindrà
un certificat que l’acredita d’haver après els ítems del nivell bàsic de vela.

El curs passat va posar-se en pràctica una prova pilot als centres educatius, amb la meitat de
sessions formatives, que ara ha culminat amb este projecte. Barberà valora positivament la
prova pilot com una experiència en què “alguns alumnes van fascinar-se per la pràctica d’este
esport; d’altres, escèptics, que s’ho van prendre com una hora més d’escola; i uns quants van
passar més estrès els primers dies, però van acabar gaudint. La meua opinió personal és que
crec que és una activitat que els dixa marca i que, anys més tard, encara ho recordaran”.

Tot i que el cost total del curs per alumne és de 104 €, finalment,
cada estudiant només ha d’abonar 12 €

Tot i que el cost total del curs per alumne és de 104 €, finalment, cada estudiant només ha
d’abonar 12 €. L’Ajuntament de la Ràpita, conjuntament amb el Consell Català de l’Esport i la
Federació Catalana de Vela, subvencionen el 70% del preu del curs, és a dir, 77 € per alumne; i
el Club Nàutic, al seu torn, n’assumix 15 €/alumne. La voluntat del projecte és que cap alumne
quede exclòs per dificultats econòmiques.

“A la Ràpita, des de fa molts anys intentem que els alumnes
hagen provat estes activitats, almenys, una vegada”, diu
l’instructor de vela del projecte, Joan Barberà

Barberà detalla que des de fa vint anys el Club Nàutic La Ràpita, juntament amb l’Ajuntament
del municipi, impulsen els esports nàutics als centres educatius del municipi a través de la
Setmana Blava, en què es programen diferents activitats esportives dirigides als alumnes
perquè proven de navegar en vela, caiac, rem o muletes, i també aprenguen a fer nusos
mariners. “A la Ràpita, des de fa molts anys intentem que els alumnes hagen provat estes
activitats, almenys, una vegada”, diu Barberà, que afegix “la gent dels pobles litorals que no fan
servir el mar com a oci és perquè no el coneixen, i nosaltres fa molts d’anys que estem treballant
per a canviar això, i que, almenys un cop, hagen navegat en este tipus d’embarcacions”.

Ara, però, el club fa un pas més en la promoció d’un dels esports nàutics que, durant tot l’any,
pot practicar-se a la costa rapitenca. Tot i que oficialment, arrenca enguany com a projecte
educatiu, Barberà espera “que siga una activitat que dure molts d’anys, i que els habitants dels
pobles mariners incloguen els coneixements del mar dins del seu currículum”.
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Llum verda a la construcció del nou CEIP
Mare de Déu del Patrocini de Foios - Nou
Horta
La construcció del nou CEIP Mare de Déu del Patrocini de Foios avança per a ser una
realitat. L'Ajuntament de Foios ha acceptat este dijous la delegació de competències per a
la construcció del centre educatiu, "una fita per al municipi que ens permet continuar amb
la millora dels centres escolars de Foios", ha explicat l'alcalde, Sergi Ruiz.

 

Després de diverses revisions i actualitzacions de preus, la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport ha aprovat el projecte del nou col·legi d'educació Infantil i Primària, que suposarà una
inversió de més de 8 milions d'euros, mitjançant el Pla Edificant.

 

S’ha de tindre en compte que l’Ajuntament ja havia acceptat una primera delegació, que ha
culminat amb la redacció del projecte. La nova delegació té com a objecte l’actualització de
preus, amb la qual cosa ja es poden iniciar els tràmits de licitació de les obres del centre
educatiu per a poder fer realitat la seua construcció.

 

"El llum verd al projecte posa punt i final a una reivindicació històrica. Donarem a l'alumnat unes
instal·lacions dignes, sostenibles, accessibles i inclusives", ha destacat Juanjo Civera, regidor
d'Educació de Foios.

 

En aquest sentit, l'alcalde i el regidor han agraït el magnífic instrument que ha suposat el
programa Edificant de la Generalitat Valenciana, que a Foios ja ha permés la millora del col·legi
rei en Jaume i la construcció del seu gimnàs i que seguirà amb més actuacions al mateix centre i
a l’IES Escultor Francesc Badia.

 

Més de 10.000 m²

El nou CEIP Mare de Déu del Patrocini tindrà una superfície de més de 10.000 m² i comptarà
amb dues aules de dos anys, sis aules per a Infantil i 12 per a Primària, aules de música,
informàtica i idiomes, aules d'audició i llenguatge i de pedagogia terapèutica.

 

Les instal·lacions es completaran amb un menjador, una biblioteca, un gimnàs i dues àmplies
pistes esportives, zona de jocs lliures, una sala d'actes i un saló multiús.

 

https://nouhorta.eu/val/horta-nord-val/foios/item/70365-llum-verda-a-la-construccio-del-nou-ceip-mare-de-deu-del-patrocini-de-foios


A més, incorporarà els criteris de sostenibilitat i accessibilitat, per la qual cosa s'instal·laran
plaques solars fotovoltaiques per a l'autoconsum elèctric i el condicionament d'aire serà
mitjançant fluxos d'intercanvi de corrents d'aire per a aconseguir que l'edifici siga eficient
energèticament.

 

Informa Nou Horta. Foios
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La pandèmia agreuja l’absentisme escolar a
Sant Roc: "Hi ha alumnes que han estats
dos anys sense anar a classe"

 Al barri badaloní un 42% dels joves de secundària no
va a l’institut de manera regular

L’absentisme escolar ha sigut històricament un dels problemes estructurals del barri de Sant
Roc de Badalona (Barcelonès) i el pas de la pandèmia de la covid-19 no ha fet re més que
agreujar-lo.

L’Ateneu Sant Roc, que treballa en l’atenció integral de nens i joves, alerta que hi ha casos
d’alumnes que han estats dos anys sense trepitjar l’escola». A Sant Roc, l’absentisme regular
–més del 25% d’absències– és del 42% a secundària.

Des de l’Ateneu reclamen una implicació més gran de les administracions per canviar la
situació mentre treballen per «contrarestar» la falta d’interès d’algunes famílies per l’educació.
«Cal creure-hi i posar-hi els mitjans. No podem dir que el barri no té solució», exclama la
coordinadora de l’entitat, Pilar López.

En aquest sentit, des de l’Ateneu lamenten la falta de recursos municipals al barri. «No hi ha
educadors de carrer o pla educatiu i tot i que hi ha escoles de proximitat, no hi ha cap escola
pública al territori», denuncien fonts de l’entitat. També reclamen que anar a l’escola sigui
condició perquè les famílies puguin beneficiar-se d’ajudes o rendes.

En aquest sentit, l’entitat ha posat en marxa la campanya de captació de fons ‘Educar per
transformar’, que busca la implicació de la ciutadania per «continuar acompanyant nens i joves
del barri» en l’actual context d’alts índexs de desvinculació amb l’educació. L’Ateneu defensa
que la igualtat d’oportunitats és una «garantia de futur» i l’educació «l’eina de transformació».

Fomentar l’assistència a l’escola

La desvinculació amb l’educació és tanta en alguns casos que la coordinadora de l’Ateneu, Pilar
López, augura «moltíssimes dificultats» en alguns nens i joves, fins i tot en generacions
senceres. A més de l’absentisme, situacions com la pandèmia no faciliten que els alumnes
d’aquests entorns puguin acabar amb èxit els seus estudis.

«Hi ha nens que han començat l’escola directament a primer o a segon o bé que no han arribat a
la secundària», detalla López. Ara, entitats com aquesta intenten «pal·liar» aquests dos anys
en blanc amb un suport integral al desenvolupament dels joves en tots els àmbits. Els estudis,
però també hàbits de salut, higiene, alimentació o oci.

La coordinadora de l’Ateneu assenyala que la implicació de les famílies és essencial, ja que
hi ha qui no li troba a l’escola la importància que es mereix. «Com que venir a l’Ateneu sí que els
agrada, els fomentem des d’aquí que és més important anar a l’escola. Quan entenen que el
que proposem és pel bé dels seus fills és quan es convencen».

https://www.elperiodico.cat/ca/badalona/20221226/pandemia-agreuja-absentisme-escolar-sant-roc-badalona-80392426


Malgrat el factor cultural, al barri també incideix en aquesta desvinculació de l’escola la realitat
socioeconòmica. Hi ha famílies, recorda, que sovint veuen sobre seu l’amenaça d’un
desnonament i els nens en queden molt marcats: «No serà fàcil de digerir dir que un dia no
pots anar a l’escola perquè et venen a fer fora de casa».

Un suport per a l’escola i per a la vida

Des de l’Ateneu atenen una trentena de nens de Primària, que hi van de dilluns a divendres a
la tarda, i uns 60 joves de Secundària, amb uns horaris més flexibles en funció de les
necessitats de reforç escolar de cada un d’ells. A més, s’organitzen activitats de dinamització als
carrers i les places del barri.

L’Omar, de 15 anys, ha passat per tots els grups. És a l’Ateneu des de fa deu anys i ara, amb
perspectiva, veu que l’ajuda rebuda ha donat els seus fruits: «A l’escola no només he pujat de
notes, també he millorat la manera en què m’expresso. És un suport molt bo en general per a la
meva vida quotidiana».

El jove no entén que els seus companys deixin l’escola i fa una crida perquè s’acostin a
l’Ateneu, tot i que sigui perquè nouvinguts com ell puguin aprendre català. «Ajuden molt»,
afirma.

Notícies relacionades

Ara l’Omar ja comença a pensar en un futur laboral pròxim. Li agrada la informàtica, però no té
decidit quin camí triarà. «Sigui el que sigui, segur que el que faig aquí m’ajudarà».

Més notícies de Badalona a l’edició local d’EL PERIÓDICO

http://badalona.elperiodico.com/
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n L’àrea d’Educació i d’Agerma-
nament de l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí aportarà 12.500 eu-
ros a l'institut Pla de les Moreres, 
perquè els alumnes d'aquest cen-
tre puguin dur a terme un inter-
canvi educatiu amb centres fran-
cesos, amb la voluntat de poten-
ciar l'aprenentatge del francès en-
tre alumnes de la població ano-
ienca.  Pep Martí Brocal, director 
del centre educatiu, i l’alcaldessa, 
Noemí Trucharte Cervera, han 
signat aquesta última setmana un 
acord. També hi va assistir la regi-
dora d’Educació, Eva Vadillo Mar-
garit. 

En el conveni es concreta una 
dotació econòmica de 12.500 eu-
ros, per a dos cursos lectius, i que 
es destinarà a sufragar part dels 
costos de l’intercanvi en llengua 
francesa que es porta a terme amb 

alguna localitat francesa; els pre-
mis excel·lència que a final de curs 
reconeixen l’esforç d’aquell alum-
nat amb una major qualificació 
acadèmica, i el teatre educatiu 
que es du a terme a primer i segon 
cicle d’ESO (amb companyies te-
atrals que plantegen als nois i no-
ies aspectes vinculats a l’educació 
amb valors i les violències mas-
clistes, entre altres temes). 

La regidora Eva Vadillo justifi-
ca l’aportació perquè «és una pri-
oritat de l’Ajuntament oferir tot el 
suport a la comunitat educativa de 
Vilanova del Camí i treballem frec 
a frec amb els centres educatius i 
la resta d’agents perquè les opor-
tunitats dels nois i noies cada cop 
siguin més i millors». 

Per la seva part, Susana Gutiér-
rez, regidora d'Agermanament, ha 
indicat que «Vilanova del Camí 
està agermanat amb la localitat 
francesa d’Amilly i el nostre insti-
tut des de fa anys és un centre de 
referència en l’aprenentatge del 
francès. Des de la nostra àrea hi 
volem seguir apostant per millo-
rar l’idioma dels joves i facilitar, 
així, els vincles d’agermanament». 

Vilanova subvenciona 
l’estada d’alumnes de 
l’institut a l’estranger

Signatura del conveni entre l’institut i l’Ajuntament AJ. VILANOVA

REDACCIÓ. VILANOVA DEL CAMÍ

u El centre educatiu i 
l’Ajuntament renoven un acord 
per ajudar a fer intercanvis 
amb joves de França

n L’Ajuntament d’Igualada ha ar-
ribat a un acord amb la Generali-
tat per garantir que hi haurà servei 
de bus a Barcelona també els dies 
festius. Els últims anys aquesta lí-
nia que té Monbús en concessió 
funcionava de dilluns a divendres, 
excepte els festius d’agost, Dijous 
Sant i del 26 al 31 de desembre. 

Així, l’oferta de busos aquests dies 
era molt reduïda i tenia una dura-
da molt més llarga. 

El regidor de mobilitat d’Iguala-
da, Miquel Vives, assegura que «no 
podia ser una ciutat de primera lí-
nia com Igualada els dies feiners i 
els dissabtes aquest servei de bus 
exprés entre Igualada i Barcelona, 
que és tan necessari per a estudi-
ants i treballadors». Vives ha des-
tacat que aquesta bona notícia ar-
riba després de moltes reunions 
amb la Direcció General de Mobi-
litat i Transports de la Generalitat, 
davant de qui havien reiterat la de-
manda i la necessitat de mantenir 

el servei de bus exprés per Nadal i 
a l’estiu, així com la necessitat d’un 
increment de la freqüència de pas 
dels busos d’aquesta línia. 

Vives emmarca aquesta millo-
ra a la línia Igualada-Barcelona en 
les millores de mobilitat de la ciu-
tat, per exemple amb l’increment 
de línies entre Igualada i Manresa, 
que han multiplicat els usuaris, i el 
gran èxit del transport a la deman-
da que uneix la ciutat d’Igualada, 
Vilanova del Camí i Santa Marga-
ria de Montbui amb Les Comes. Vi-
ves considera que hi ha «un gran 
increment de servei públic  de 
transport».

El bus d’Igualada cap a Barcelona 
manté el servei els dies festius de Nadal

REDACCIÓ. IGUALADA

u El govern d’Igualada ha 
agraït l’increment de servei, 
que ha atribuït a la seva 
insistència

n L’Ajuntament d’Olesa ja ha apro-
vat el projecte del futur Parc de la Me-
mòria, que es farà a la zona de l’antic 
cementiri vell, dins l’actuació de re-
modelació i millora de la plaça del 
Doctor Fleming i entorn. Aquest en-
torn està en plena transformació ur-
banística, però abans de definir l’es-
pai de la memòria ha calgut traslla-
dar les restes humanes del cementi-
ri vell i iniciar les obres d’enderroc 
que ara estan en marxa. És un espai 
per al record dels 35 olesans assassi-
nat els anys 1936 i 37 en la rereguar-
da republicana, i és el lloc on està do-
cumentada la fossa comuna d’anar-
quistes i republicans assassinats el 
febrer del 1939. La fossa en qüestió, 
però, no ha pogut ser localitzada.  

«Un cop finalitzat el cribratge del 
subsòl del cementiri, i les obres d’en-
derroc de les parts que no es conser-
ven ara es començarà l’adequació de 
l’espai», han explicat fonts munici-
pals. 

Ara s'està treballant al terreny de 
davant el cementiri vell i en paral·lel 
s’està fent la remodelació del pas 
subterrani que hi ha per la banda del 
cementiri vell i que enllaça amb la via 
del tren, per sota de la C-55.  

Pel que fa al futur Parc de la Me-
mòria, ara s’ha aprovat el projecte ar-
quitectònic i queda pendent definir 
el projecte de contingut. El projecte 
vol fer entendre al visitant què signi-
fica aquest lloc, amb plafons infor-
matius que formaran part de la Xar-

xa d’Espais de Memòria, i amb una 
intervenció artística mural integra-
da i respectuosa amb l’espai. 

«El projecte de contingut haurà 
d’explicar, no només la història 
d’aquest cementiri, amb els seus ele-
ments de valor patrimonial; sinó 
també una explicació en clau de Me-
mòria Històrica», apunta el regidor 
de Cultura i Memòria Històrica de 
l’Ajuntament d’Olesa, Xavier Rota. Ell 
mateix afegeix que «aquest és un en-
torn molt sensible perquè el cemen-
tiri vell és el lloc on es van enterrar els 
centenars d’olesanes i olesans morts 
entre el 1856 i el 1988. Però, a més a 
més, també conté, d’una banda, la 
capella on hi ha enterrats els 35 ole-
sans assassinats el 1936-37 en la re-

reguarda republicana, i d’altra ban-
da és l’indret on està documentada 
la fossa comuna dels republicans i 
anarquistes assassinats el febrer del 
1939, fossa que, malauradament, 
malgrat els esforços i treballs esmer-
çats, no ha pogut ser localitzada». 

La zona es planteja com un parc 
de recuperació de la memòria histò-
rica. Per aquest motiu es mantindran 
els elements de l’antic cementiri 
construït el 1856 i que tenen un va-
lor patrimonial, com ara el mur, que 
serà «el mur de la memòria», la ca-
pella d’estil neoclàssic amb cúpula 
de ceràmica vidriada de colors, el 
mausoleu, el monòlit, la portalada 
(la que era la porta principal del ce-
mentiri) i dos xipresos protegits.

u En els treballs sobre el subsòl del cementiri no s’ha pogut localitzar 
una fossa de la guerra civil que és coneguda i està documentada 

Olesa treballa en la 
construcció d’un espai de 
la memòria al cementiri 

REDACCIÓ. OLESA DE MONTSERRAT

El cementiri vell d’Olesa de Montserrat AJ. OLESA DE MONTSERRAT

Sant Vicenç
de Castellet

ES TRASPASSA
COMERÇ DE ROBA
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Estimadas y estimados. Cada 
año vuelve el solsticio de in-
vierno, que nos marca la fiesta 
de Navidad. Los ciclos de la na-
turaleza representan «el eterno 
retorno de lo mismo», según 
Nietzsche. Pero la naturaleza 
no es la única figura del eterno 
retorno que viene a nosotros 
sin que intervengamos; hay 
otra, la que se refiere a la histo-
ria. Y, al colaborar, la hacemos 
nueva. El cristianismo adoptó 

la fiesta del solsticio de invier-
no para hacerla coincidir con el 
nacimiento de Jesús. Esta adop-
ción no significó una sacraliza-
ción de la naturaleza, sino una 
humanización de la historia. 
Dios se encarnó en un hombre, 
convirtiendo en sagrada la con-
dición humana. Celebrar la Na-
vidad es hacer memoria del na-
cimiento de Jesús. La historia 
no se repite como la naturale-
za, la hacemos presente cuando 
la celebramos. 

Las palabras: «No temáis, os 
anuncio una buena noticia que 
será de gran alegría para todo 
el pueblo» (Lc 2,10), repetidas 
hoy, dan sentido a la Navidad y 
nos otorgan la fuerza para ha-
cer que esta fiesta perdure en la 

novedad y la humanidad no 
pierda la referencia más impor-
tante de su historia. Hace días 
Đtodo el AdvientoĐ que la Igle-
sia nos invita a alegrarnos por-
que «el Señor está cerca». Aho-
ra, la Navidad está aquí. No la 
misma Navidad repetida, sino 
una nueva que contiene todas 
las de la historia. El profeta 
Isaías nos habla de la «alegría 
inmensa» de quien ha encon-
trado «la luz» y la liberación de 
Dios (cf. Is 9,1-2). El Evangelio 
de Nochebuena nos habla de la 
alegría de los coros celestiales 
y, después, encontramos la ale-
gría de los pastores. Una «gran 
alegría» en medio de tanto su-
frimiento humano, ¿qué alegría 
es? ¿La que se repite sin ser 

realidad? La «alegría» del Evan-
gelio es la que nos es anuncia-
da, junto con ese mensaje inse-
parable: «No tengáis miedo» 
porque Jesús os salva ex novum 
cada vez. Por eso es una nueva 
Navidad, que libera los temo-
res, hace camino con nosotros, 
abre la posibilidad de una vida 
más allá de la muerte. La ale-
gría de Navidad es la que nos 
trae el nacimiento de Jesús que 
es una nueva oportunidad de 
Navidad paradójica y que sólo 
puede ser «intuida» desde el si-
lencio interior y la contempla-
ción agradecida del misterio de 
la maternidad de María. Ésta es 
la alegría que anuncia la Igle-
sia. Es nueva, libera y da cohe-
rencia al eterno retorno. 

NAVIDAD: ¡TODO VUELVE, 
PERO ES NUEVO!

Carta dominical

Concierto de 
Navidad en El 
Vendrell 
Tendrá lugar, mañana día 25 
a les 20.30 h, en la iglesia 
parroquial de Sant Salvador, 
con el Cor Orfeó Parroquial. 

 
Celebración 
diocesana de la 
Sagrada Familia 
La delegación diocesana 
para los laicos y la familia 
organiza la misa que se ce-
lebrará en la iglesia parro-
quial de Sant Joan Baptista 
el lunes 26 a las 11 h. Partici-
parán los matrimonios que 
han celebrado los 15, 25, 35 
o 50 años de casados. 

 
Los abuelos 
enseñan la 
Catedral a los 
nietos 
Esta actividad, promovida 
por los Amics de la Cate-
dral, tendrá lugar el 29 a par-
tir de las 11.00 h. La visita 
será guiada por la historia-
dora M. Joana Virgili. La en-
trada será gratuita para los 
socios de la entidad. Los 
acompañantes de socios 
tendrán que pagar el precio 
de media entrada a la Cate-
dral y el resto de personas 
tendrán que adquirir la en-
trada completa. 

 
Vigilia de fin de 
año en Tarragona 
El Consell arxidiocesà de 
l’adoració nocturna espa-
nyola de Tarragona organi-
za esta celebración litúrgica 
el sábado 31, a las 19.30 h, 
en la iglesia parroquial de 
Sant Francesc d’Assís.

AGENDA

JOAN BORONAT 
TARRAGONA 

Entre octubre y diciembre, el ar-
zobispo de Tarragona, Joan Pla-
nellas Barnosell, ha realizado una 
visita pastoral a los cinco colegios 
diocesanos que se integran en la 
Fundació Canònica Sant Fruc-
tuós, acompañado de la delega-
da diocesana para la educación 
y cultura, Maria Dolors Sardà; la 
directora de la Fundació, M. Cin-
ta Sebastià, y el director del Se-
cretariat Diocesà de l’Ensenya-
ment i l’Escola Cristiana, Rafael 
Muñoz. La toma de contacto ha 
servido para ver el funcionamien-
to de estos centros docentes, in-
tercambiar opiniones y departir 
directamente con el alumnado. 

El calendario de visitas del pre-
lado se inició el 26 de octubre 
cuando acudió a la Escola Joan 
XIII del barrio tarraconense de 
Bonavista. Además de conversar 
con una parte del equipo de do-
centes de la ESO, de Formación 
Profesional y para la escolariza-
ción inclusiva, se incidió en su 
modelo, que la ha convertido en 
una de las primeras escuelas de 
Catalunya con Certificación ISO.  

El arzobispo se refirió a la co-
munidad educativa citando «la 
gran diversidad» y animó a los 
alumnos a prepararse «para ser 
los artífices de un mundo mejor». 
El segundo centro escolar, que 

contó con la presencia del arzo-
bispo, fue el Col·legi Sant Pau de 
Reus, el 2 de noviembre, el cual 
fue recibido con el canto de los 
alumnos que interpretaron la 
canción Escolta, lema de este cur-
so, lo que indujo al prelado, en 
el momento de dirigirse a los es-
tudiantes, a afirmar que «ante los 
conflictos, podemos pensar en la 
letra de la canción y escuchar lo 
que Jesús dice a nuestro cora-
zón».  

Posteriormente, hubo un en-
cuentro con el equipo de pasto-
ral del centro en el que se paten-
tizó la buena y positiva conviven-

cia en el contexto de diversidad 
religiosa. 

El viernes 18 de noviembre fue 
la jornada escogida para realizar 
la visita pastoral a otro Col·legi 
Sant Pau, esta vez el de Tarrago-
na. Con ocasión de dirigirse a los 
niños y niñas, el arzobispo recor-
dó que «os vais formando y cre-
ciendo de cuerpo y alma y os in-
vito a hacerlo también en bondad 
y en espiritualidad». Los escola-
res se interesaron también por la 
labor pastoral y responsabilida-
des diocesanas de Mons. Joan 
Planellas. El lunes 28 de noviem-
bre el Col·legi Sant Rafael de la 

Selva del Camp recibió al arzo-
bispo Joan, el cual se reunió con 
el equipo directivo del centro. En 
coincidencia con la fiesta mayor de 
Sant Andreu, los alumnos obse-
quiaron al prelado con una exhi-
bición del séquito festivo. Joan 
Planellas manifestó haber «dis-
frutado mucho con los elemen-
tos de cultura popular, que alum-
nos y maestros habéis preparado 
con esfuerzo y generosidad». 

La gira episcopal por las escue-
las diocesanas finalizó el miérco-
les 7 de diciembre, acudiendo al 
Col·legi Mare de Déu de la Serra 
y el Centre d’Educació Especial 
Tilmar, de Montblanc. Finaliza-
da la bienvenida, hubo una ple-
garia en la capilla del colegio, 
tras la cual el arzobispo exhortó 
a la comunidad educativa a tener 
«siempre muy presente la viven-
cia de la fe y tener por modelo y 
por luz el Evangelio de Jesús». 
Seguidamente, Joan Planellas se 
trasladó al antiguo colegio de las 
Carmelites de la Caritat Vedruna, 
donde actualmente hay parvula-
rio, infantil y primaria de Mare 
de Déu de la Serra y los alumnos 
del Centre d’Educació Especial 
Tilmar. Se mostró la integración 
de los alumnos del Tilmar con el 
resto de alumnado del centro, 
tanto en lo referente a la distri-
bución de los espacios como por 
la realización de actividades con-
juntas.

Visita pastoral del arzobispo  
a las escuelas diocesanas 

Encuentro

Toma de contacto de Joan Planellas con el alumnado y comunidad educativa de los 
centros de la Fundació Sant Fructuós, para ver su funcionamiento e intercambiar opiniones

Visita del arzobispo Joan a la escuela Joan XXIII. FOTO: CEDIDA

JOAN PLANELLAS BARNOSELL 
Arzobispo metropolitano de 

Tarragona y primado

Religión
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Terrassa demana a Educació que escoles
de primària acullin nens de 2 anys
Terrassa ha demanat al departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que les escoles
de primària puguin acollir nens de 2 anys. Segons informa TV3, l’Ajuntament de la cocapital
vallesana ha estat l’únic que ha sol·licitat aquesta opció, per ara. Des del Govern han anunciat
que s’està ja estudiant la possibilitat que els infants d’aquesta edat puguin incorporar-se en
centres educatius públics davant l’increment de la demanda a i2. Una alternativa que estarà
oberta a tots els municipis que ho desitgin.

D’aquesta manera es donaria resposta a famílies que s’han quedat sense plaça. I és que aquest
curs 2022-23 es va posar en marxa la gratuïtat a les escoles bressol públiques, amb l’objectiu de
fomentar l’escolarització a edats primerenques, ja que davant d’estudis realitzats que així ho
indiquen, es considera que és una eina eficaç, primer, contra la segregació, i segon, per
combatre l’abandonament escolar.

A la recerca d’espais lliures en escoles d’infantil i primària

Educació però no ha concretat que sí dona llum verda a aquesta possibilitat ja es pugui aplicar
de cara a l’any vinent. Per ara, el que sí que avança el canal de televisió és que Generalitat i
Ajuntament han acordat buscar espais lliures a les escoles d’infantil i primària de la ciutat per
allotjar-hi els nens de 2 anys. Així es complirien dos necessitats: la ja mencionada de cobrir
l’alta demanda i alhora aprofitar equipaments o espais que es troben infrautilitzats o,
senzillament, en desús.

Des de la Generalitat informen que aquests cursos per infants de 2 anys dependrien
administrativament de l’escola bressol municipal que fos més pròxima. I també indiquen que
hauria de tenir una entrada pròpia i diferenciada de la resta d’alumnes. En aquest sentit, volen
deixar clar que no es tractaria en cap cas d’una absorció de les llars d’infants als centre de
primària -com sí que ha passat en una cinquantena d’escoles bressos de municipis petits-, si no
només una compartició d’espai temporal.

Famílies en llista d’espera

I això que l’Ajuntament de Terrassa va incrementar per aquest curs 2022-23 les places
disponibles. En total, 60 places més que el curs passat per poder absorbir un possible increment
derivat de la gratuïtat, concentrades en dos grups més a EBM Tabalet i un grup a EBM Soleia.
També amb l’ampliació de la gratuïtat fins a i0, s’ha contractat més personal, entre educadores i
auxiliars de menjador.

El curs va arrencar amb prop de 900 sol·licituds, unes de 300 més que l’any passat. Una xifra
que no ha pogut ser absorbida i que ha deixat moltes famílies en llista d’espera. Una
problemàtica que es vol evitar de cara al curs 2023-24 i per això des del Consistori terrassenc
s’ha demanat a Educació buscar alternatives.

https://monterrassa.cat/societat/educacio/terrassa-demana-educacio-escoles-primaria-nens-2-anys-305769/
https://www.ccma.cat/324/les-escoles-podrien-acollir-el-curs-dinfantil-2-on-no-hi-hagi-prou-places-a-lescola-bressol/noticia/3203661/
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MUNICIPIS PROJECTES
jorDi echevarria

A punt un altre tram de la via verda de Cellers al seu pas per Llimiana
❘ llimiana ❘ Les obres per habi-
litar un altre tram de 600 me-
tres de la via verda que envol-
ta l’embassament de Cellers a 
Llimiana ja estan enllestides. 

Aquesta ruta voreja la carre-
tera d’accés a Llimiana, des 
del pont de Monares fins una 
zona de bany al mateix pan-
tà. Aquesta actuació l’ha dut 

a terme la Diputació i s’incloïa 
al projecte per reparar i eixam-
plar el pont de Monares. L’ac-
tuació ha suposat una inversió 
d’1,1 milions.

j.g.m.

❘ vilanova ❘ L’ajuntament de Vi-
lanova de Bellpuig ha iniciat 
les obres de construcció de 
la nova llar d’infants munici-
pal. Aquest servei ocupa ac-
tualment dos de les aules més 
velles de l’escola de primària 
Marinada, un espai cedit en 
el seu moment pel departa-
ment d’Educació que ara s’ha 
d’alliberar per poder desenvo-
lupar el projecte d’ampliació i 
reforma del centre d’educació 
infantil i primària. Les obres 
del nou edifici on s’ubicarà 
l’escola bressol s’han adjudi-
cat a l’empresa Gerbec SL per 
un import de 399.264 euros.

El nou equipament comp-
tarà amb una superfície cons-
truïda de 238 metres quadrats 
distribuïts en una sola planta, 
amb una zona de porxo cobert 
que donarà accés al pati. A la 
resta de la parcel·la hi haurà 
un pati d’esbarjo que tindrà 
diferents elements de joc i 
servirà com a zona de lleu-
re. Aquest espai s’ampliarà 
una vegada s’acabi el projec-
te d’adequació de l’escola de 
primària i desapareguin els 
mòduls prefabricats existents 
d’aquest centre. La previsió és 
que aquestes obres s’allarguin 
per un període de deu mesos.

Els primers treballs han 
inclòs el desmuntatge de les 
tanques perimetrals per po-
der accedir a la parcel·la i la 

protecció i senyalització de 
l’entorn per evitar riscos i ga-
rantir el bon funcionament de 
l’escola.

Així mateix, s’ha tancat 
l’entrada al centre educatiu 
per aquesta zona i els grups 
que en feien ús han estat re-
distribuïts per altres accessos. 
Actualment es treballa en la 

construcció dels fonaments 
de l’edifici. De forma paral-
lela, el consistori ha iniciat el 
procés de licitació del projec-
te i direcció de treballs a les 
obres d’ampliació i adequació 
del col·legi de primària, en les 
quals es destinaran 2,1 mili-
ons d’euros gràcies a un acord 
entre el departament d’Edu-
cació i el consistori d’aquest 
municipi del Pla d’Urgell. 
Aquesta actuació preveu en-
derrocar part del centre, re-
formar el menjador i retirar 
l’edifici prefabricat. Aquest 
contracte es licita per un im-
port que ascendeix a un total 
de 104.000 euros.

Vilanova de Bellpuig tindrà 
nova llar d’infants el 2023
Ara ocupa dos aules de l’escola de primària que s’ha d’alliberar 
per poder ampliar-la || Obres per uns 400.000 euros

EQUIPAMENTS EDUCACIÓ

col·legi marinada

Destinaran 2,1 milions 
d’euros al nou col·legi 
gràcies a un acord entre 
educació i el consistori

els primers treballs a la zona.

ajuntament De vilanova De bellpuig

l’acte reivindicatiu per exigir que s’actuï a Vallmanya.

PATRIMONI REIVINDICACIONS
iniciativa popular Salvem cal macià-caSa vallmanya

La Seu connecta els carrers Setúria i Sant Ermengol

❘ la Seu ❘ La Seu connectarà els carrers Setúria i Sant Ermengol. 
A l’últim ple, que es va celebrar dilluns de la setmana passa-
da, es va aprovar una modificació urbanística que permetrà 
les obres, que ajudaran a resoldre un dels punts pendents del 
desenvolupament d’aquesta zona, informa C. Sans.

El sud del Segrià s’alia per combatre la despoblació

❘ lleiDa ❘ Dotze municipis del sud del Segrià s’han unit per 
impulsar el desenvolupament local i lluitar contra problemes 
comuns com la despoblació i la falta d’oportunitats laborals. 
Ho faran a través d’una comunitat de municipis, com ja va 
avançar SEGRE, que treballarà en àmbits com el turisme, 
l’habitatge, l’emprenedoria o la formació amb empreses. 
L’alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, va apuntar la neces-
sitat d’implantar a l’institut un cicle formatiu de grau mitjà 
en agricultura i ramaderia per poder oferir estudiants en 
pràctiques a les empreses del sector.

acte d’homenatge a Francesc macià a les Borges diumenge.

erc

m.molina

❘ alcarràS ❘ La Iniciativa Popu-
lar Salvem Cal Macià-Casa 
Vallmanya va tornar a recla-
mar diumenge passat, coin-
cidint amb el 89 aniversari 
de la mort de Francesc Ma-
cià, una actuació urgent per 
recuperar la casa d’Alcarràs 
on estiuejava el president. El 
portaveu, Ferran Dalmau, va 
assegurar que si l’ajuntament 
ja ha deixat clar que no actu-
arà, ha de ser la Generalitat 
la que faci el pas i adquireixi 
l’immoble, molt degradat pel 
pas del temps, i el rehabiliti al 
més aviat possible. L’alcalde 
d’Alcarràs, Jordi Janés, va 

insistir que el consistori no té 
diners per fer-se càrrec d’ac-
tucions a Valmanya ja que la 
pujada de preus de materials 
i obres dificulta rehabilitar 
el patrimoni municipal. Va 
incidir, a més, en el fet que la 
casa és de propietat privada 
i que és la Generalitat la que 
hi ha d’intervenir.

D’altra banda, la conselle-
ra d’Acció Exterior, Meritxell 
Serret, va presidir diumen-
ge l’acte d’homenage insti-
tucional al president Macià 
a les Borges, al costat del 
president de la Diputació, 
Joan Talarn, entre altres 
autoritats.

exigeixen a la generalitat 
que adquireixi ja casa 
vallmanya d’alcarràs
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VALLS. Col·legi Claret

 El Col·legi Claret ha parti-
cipat en la recollida solidària 
d’aliments i material de neteja 
per a persones necessitades 
de la comunitat

 El Fumera va visitar els 
nens i nenes del Petit Claret el 
dilluns d’aquesta setmana

Aquests últims dies d’Advent 

s’han viscut amb molta intensi-

tat al col·legi Claret, preparant i 

duent a terme activitats nadalen-

ques en tots els cursos escolars, 

amb els valors propis d’aquests 

temps, d’amistat, solidaritat, 

d’acollida i de respecte, valor 

que apareix en el lema del curs 

d’enguany, “En clau de respec-

te”. Per aquest motiu, l’arbre de 

Nadal del col·legi vol simular un 

pentagrama en forma d’espiral, 

on el guarniment són unes no-

tes musicals i claus de sol, amb 

paraules vinculades als valors 

treballats durant el curs.

Els més menuts del centre, 

els infants de la Llar, han creat 

un pessebre ben vistós i bonic fet 

amb materials reciclats amb la 

col·laboració de les famílies. Els 

nens i nenes de parvulari també 

han fet un pessebre comunitari 

als passadissos del Petit Claret, 

i els més grans de primària, els 

alumnes de 6è, juntament amb 

els seus professors, han estat 

els encarregats de crear, també 

Nadal és respecte al Col·legi Claret

a partir de materials reciclats, 

les figures del pessebre, així 

com tot el paisatge, cases, rius, 

ponts... que ha lluït al jardí del 

col·legi durant quasi tot el mes 

de desembre.

Aquest jardí va ser el mateix 

on, fa uns dies, les famílies de la 

Llar, amb els seus infants, van 

anar a buscar el tió. Després el 

van portar cap a dins de l’escola 

per poder-lo alimentar, ja que el 

van trobar mig mort de gana. I 

parlant de gana, tots els parti-

cipants en aquesta cerca van 

poder gaudir d’un magnífic es-

morzar al pati.

Com ja és sabut, per Nadal 

floreixen encara més les injustí-

cies d’aquesta societat, i és que 

malauradament aquest menjar 

no és abundant per a tothom. Per 

aquest motiu, i com ja és habi-

tual al voltant de les dates de 

Nadal, el col·legi Claret també 

ha participat en la recollida so-

lidària d’aliments i material de 

neteja per a persones necessita-

des de la nostra comunitat. Així, 

hem ajudat a omplir el rebost del 

menjador social La Taulada. A 

més, durant les primeres setma-

nes de desembre el col·legi Cla-

ret ha estat punt de recollida de 

joguines en col·laboració amb la 

Campanya de la Creu Roja “Els 

seus drets en joc”.

Per amenitzar aquests últims 

dies d’Advent abans de Nadal 

enguany s’ha pogut tornar a ce-

FOTOS: CEDIDES

lebrar la tradicional cantada de 

nadales i poemes amb les famí-

lies del Petit Claret i de primà-

ria a la sala d’actes. S’ha dut a 

terme en diferents torns i totes 

les actuacions han sigut un èxit, 

amb una gran afluència de pú-

blic, que ha gaudit d’un fantàs-

tic espectacle gràcies a l’esforç 

i la feina ben feta de professors 

i cantaires.

Els més grans del centre, els 

alumnes de 3r d’ESO, l’últim dia 

lectiu van anar a la Residència 

Alba, i els joves de 4t d’ESO a la 

Residència Alt Camp, per ajudar 

a fer passar una estona agrada-

ble aquests dies d’abans de Na-

dal als avis i àvies, que es van 

posar molt contents de la seva 

visita.

I no podem marxar de vacan-

ces sense la visita del Fumera, 

que el dilluns 19 a la tarda va 

visitar els nens i les nenes del 

Petit Claret. I tampoc sense la 

visita dels patges reials l’ende-

mà, dimarts dia 20 de desembre, 

a la tarda al pati del col·legi. Els 

alumnes d’educació infantil i de 

cicle inicial van tenir l’oportuni-

tat d’anar a parlar amb ells i de 

donar-los la seva carta de Reis. 

Per acabar d’arrodonir-ho tot, 

l’últim dia de col·legi els infants 

de la Llar, els nens i nenes del 

Petit Claret i els alumnes de cicle 

inicial van tenir l’oportunitat de 

fer cagar el tió!

Col·legi Claret
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Barcelona obre 17 patis d'escoles durant
les vacances de Nadal
(ACN) Barcelona mantindrà oberts els patis de 17 escoles de la ciutat durant les vacances
escolars de Nadal per oferir-les com a espais públics dels barris. Estaran oberts fins al 8 de
gener entre les 11 h i les 14 h. En 14 d’aquests 17 patis oberts de forma extraordinària s’hi
farà una activitat —entre les 12 h i les 13.30 h— que té com a finalitat la descoberta de les
tècniques del circ a través del joc.

Barcelona transforma 17 patis escolars per fer-los més verds i inclusius al curs 2022-23

Professorat, alumnes i famílies dels centres ja estan recollint les propostes per repensar els
patis, presentar un projecte i fer les obres durant les vacances escolars d’estiu

Els patis que obriran són de les escoles Cervantes, Ferran Sunyer, Mallorca, Lluís Vives,
Poble-sec, Duran i Bas, Menéndez i Pelayo, La Sedeta, El Carmel, Font d’en Fargas,
Antaviana, Pompeu Fabra, Can Fabra, Baró de Viver, El Til·ler, Concepción Arenal, i, per
últim, Farigola del Clot.

Monitors als patis

El programa municipal Patis Escolars Oberts és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament amb
col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), els districtes de la ciutat i diverses
entitats educatives i socials. La iniciativa busca optimitzar l’ús dels centres escolars per
potenciar el vessant educatiu i social d’aquests espais. Cada pati escolar obert té un servei de
monitoratge.

En paral·lel, i per seguir impulsant el concepte de “ciutat jugable” els districtes també han
organitzat activitats de joc en diferents espais a l’aire lliure com jardins o places. Són
activitats com ara lectura de contes o jocs de fusta.

https://beteve.cat/societat/barcelona-obre-patis-17-escoles-vacances-nadal/
https://beteve.cat/politica/barcelona-transforma-17-patis-escolars-verds-inclusius-curs-2022-2023/
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"El primer que ha de fer un bon mestre és
estimar els alumnes i preocupar-se per ells"
Per què es va fundar High Tech High?

— Tota la gent jove és brillant. Tenen intel·ligència, creativitat i veuen les coses molt diferents a
com les veuen els adults. Quan els dones les condicions adequades, et sorprenen amb el que
poden arribar a fer quan estan apassionats. No sé si hi ha un camí clar que funcioni a tot arreu,
però sí que pot servir d’inspiració el que vam fer nosaltres. Ara som 16 centres, però vam
començar a partir d’una escola aliada amb la Cambra de Comerç de San Diego, preguntant-nos
com podíem desenvolupar el talent d’un grup d’alumnes perquè creessin coses: en aquella
primera escola no hi havia llibres de text ni assignatures, sinó que l’expectativa era que els nens
sabessin què els agrada i treballessin per aprendre com funciona el món. 

Com han canviat les 16 escoles?

— L’experiència tradicional a l’ESO és que tenim 5 o 6 classes al dia, d’uns 50 minuts, cada dia
i cada setmana i cada any. I la major part de l’aprenentatge dins d’aquelles aules era perquè el
professor dictava als alumnes i ells ho memoritzaven i feien un examen. Nosaltres hem intentat
crear un espai en què comencem primer per allò que interessa als joves. Què és el que et
fascina? Què et preocupa? I llavors els ajudem a explorar aquests àmbits i ens assegurem que
comprenguin i assoleixin uns objectius d’aprenentatge. És com un carro de cavalls: els cavalls
són els interessos dels estudiants i el carro els coneixements clau, tant si parlem de física, com
de química o de llengua, perquè tot està connectat amb la resta. 

Tenen resultats concrets del canvi?

— Els estudis indiquen que els estudiants treuen millors resultats en les proves
estandarditzades, tenen més acceptació a la universitat, se senten més connectats a l’escola i
senten que estan fent una feina que els importa. Però com que sabem que hi ha molta
desigualtat al món, una part del que nosaltres fem és assegurar-nos que tots els estudiants que
vulguin puguin anar a la universitat i persistir-hi. Entre el 96 i el 98% dels nostres alumnes van a
la universitat i la taxa de persistència és del 56%, cosa que és força alta.

Molts estudis també indiquen que el rol del professor és un factor decisiu de l’èxit escolar. Com
es pot convèncer els professors de treballar per projectes?

— No serà per la lògica, ni enredant-los o persuadint-los. El que realment canvia el
comportament és tenir curiositat i tenir una bona experiència amb l’aprenentatge per projectes.
Nosaltres donem suport a la gent que es fa preguntes, perquè observin, donin sentit a allò que
han observat i hi reflexionin. Des de fa més de vint anys ens enfrontem a dos reptes: el primer és
reciclar els docents, convidant-los a desaprendre el que havien après a la universitat, i el segon
és definir què és un mestre, perquè hem vist que la definició podria ser molt més àmplia.

Com ha de ser un bon mestre? 

— El primer que ha de fer és estimar els alumnes i preocupar-se per ells, tant pel seu creixement
com pel seu context.

https://www.ara.cat/societat/educacio/bon-mestre-estimar-alumnes_128_4567753.html


Què diria als docents que volen innovar, però es troben sols?

— Que la innovació requereix treball en equip i que busquin almenys un company al claustre. I
després, que preguntin als alumnes quins temes els interessen. Els nens tenen moltes idees
sobre les coses, però no tenen l'oportunitat d’expressar-les. Deixeu que els nens busquin
informació i indaguin sobre les coses que els interessen, encara que siguin 30 minuts. La
creativitat requereix assumir riscos.

Hi ha qui pensa que aquestes metodologies redueixen el nivell acadèmic. Què en pensa?

— Fins i tot abans de Sòcrates la gent aprenia a través de preguntes. Ens hem de qüestionar
amb quins models garantim que els aprenentatges perduren. No es pot dir que el que hem fet en
els últims 100 anys sigui una forma profunda d’aprenentatge, perquè la majoria de coses les
hem après superficialment i se’ns han oblidat.

No es pot dir que el que hem fet en els últims 100 anys sigui una forma profunda d’aprenentatge
perquè la majoria de coses se’ns han oblidat ”

Catalunya és el segon país d’Europa amb més abandonament escolar prematur. Per què creu
que aquestes metodologies podrien ajudar a frenar aquesta problemàtica?

— Posaré un exemple. En una escola de Minneapolis hi havia un grup de joves expulsats de
classe que estaven rapejant, fins que els van dir que fessin el mateix, però dins del centre. Van
acabar creant una escola de hip-hop. L’aprenentatge arriba quan els estudiants es comprometen
amb les experiències que els importen. Però els sistemes que tenim ara han estat dissenyats per
obtenir com més informació millor, no per arribar a les formes més profundes d’aprenentatge. La
bona notícia és que hi ha models d’escola arreu del món que demostren que es pot fer un tipus
d’aprenentatge amb profunditat. La qüestió és si hi ha prou voluntat per dissenyar un
aprenentatge que sigui important per als joves, perquè aleshores cal transformar el sistema
educatiu.

Si el fitxés un ministre d’Educació d’assessor, què li recomanaria? 

— Treballar més amb les empreses i el territori. Cal que els polítics de l’educació la coneguin i
treballin conjuntament amb la indústria, perquè són els pioners de la innovació, i els dos mons
es poden associar per transformar l’educació, buscar la creativitat i innovar en clau d’equitat. I
després, anar a buscar la gent que ja ho ha fet i plantejar-los les preguntes adequades. 

Què passarà si el sistema educatiu segueix igual?

— M’entristeix molt pensar que seguirem fent el que ja fem ara. Sincerament, crec que el que
estem vivint a tot el món, amb l’augment de les autocràcies i la desaparició de les democràcies,
és molt aterridor. I educar en la llibertat i per la democràcia va de bracet. En segon lloc, si
pensem que l’educació és una força de transformació, hem de pensar que tenim talent assegut a
les nostres aules que podria contribuir a canviar el que està passant, també pel que fa a
l’emergència climàtica. 

Escoltant-lo, sembla que transformar l’educació sigui molt fàcil.

— No ho és, però és més fàcil si tens clar el que t’importa. Això és el primer que hem de tenir
clar. La segona cosa és desbrossar el camí i crear permisos perquè els professors puguin provar



coses noves. Després cal assegurar la millora contínua i preguntar-nos quins sistemes i
metodologies ens permeten millorar l’aprenentatge dels nostres alumnes. Alguns centres hi
invertiran tres anys, d’altres cinc, d’altres set, però segur que tots els processos de canvi neixen
a partir de converses rigoroses i preguntes serioses.
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Els instituts tenen suficients recursos per a
ensenyar català? - Diari de Girona
Un dels espais amb els que compta l'escola catalana per a ensenyar l'idioma als alumnes
nouvinguts són les aules d'acollida. Espais pensats perquè els nens i nenes aprenguin la
llengua i puguin integrar-se a l'aula convencional amb els coneixements bàsics de l'idioma.
Aquestes aules, que són un element clau per a l'ensenyament del català, són les que reben als
alumnes procedents de la matrícula viva -les incorporacions amb el curs escolar començat-, fet
que, com passa en les classes del carnet de conduir, fa que moltes vegades s'hagi d'anar
començant de zero cada vegada que arriben alumnes nous, sigui el moment que sigui. Hi ha
alumnes que no saben llegir ni escriure en el nostre alfabet compartint aula d'acollida amb altres
que el dominen perfectament. Moltes vegades l'única cosa que tenen en comú és no saber
català.

Segons dades del Departament d’Educació, aquest curs hi ha als instituts 423,5 aules d'acollida
-aquí les mitges dotacions importen, ja que molts centres tenen dret només a mitja-. És un 23%
més que el curs passat, que eren 344, assenyalen des de la conselleria. Una xifra que es va
revisant durant el curs, tenint en compte que es requereix un mínim de cinc alumnes nouvinguts
per centre per a disposar d'aula d'acollida.

La pregunta és... són suficients? Els docents, cada dia a la trinxera, demanen més estabilitat i
més hores per a poder alleugerir les motxilles d'aquestes criatures i igualar les seves
possibilitats amb la resta en la mesura del possible.

Nou mapa lingüístic

«És impossible consolidar res si cada curs has d'estar pendent de si et renovaran o no l'aula
d'acollida», apunta Imma Muñoz, professora de català. «El que no pot ser és que els alumnes
sentin l'aula d'acollida com una raresa, com un espai en el qual passen coses estranyes, com
parlar en català tres, quatre o cinc hores a la setmana», afegeix.

Una dificultat afegida és la falta de recursos pedagògics per a atendre aquesta diversitat
lingüística de l’alumnat. «El que cal fer és un replantejament i revisió del model d'immersió
lingüística. El mapa lingüístic ha canviat. Si abans, amb els alumnes castellanoparlants, teníem
perfectament identificat que calia reforçar l''essa' sorda i l''essa' sonora i teníem materials per a
treballar-ho, ara, amb els alumnes d'origen marroquí, per exemple, ens trobem dificultats amb la
‘e’ i amb la ‘i’, i ens falten aquests recursos, anem descobrint aquestes situacions quan ens les
anem trobant», indica Elisabet Roca, professora de català per a joves migrants tutelats en una
escola d'adults.

«La immersió es basava en el fet que el professor coneixia l'idioma de l'alumne [el castellà] i li
podia fer una devolució, però fa anys que aquesta situació ha canviat i els professors ja no
coneixen les quatre, cinc o sis llengües dels alumnes», apunta Roca.

Diferents nivells

Totes les professores consultades per aquest diari coincideixen en el repte que suposa que hi
hagi nois de nivells molt diferents en una mateixa aula i amb la dificultat afegida que suposa en

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/12/24/els-instituts-tenen-suficients-recursos-80360918.html


molts casos -no en tots, els contextos de cada institut varien molt en funció del barri i el municipi-
acabar convertint-se en l'únic model de llengua que tenen aquestes criatures. «Si hi haguessin
més recursos en comptes de mitja jornada d'aula d'acollida molts centres tindrien una jornada
completa i seria com un pla de xoc per a acollir als nouvinguts», apunten diverses veus.

A ulls de Carol Porta, que va arribar a Catalunya «de gran« i ha après català -però s’ha trobat
«amb moltes dificultats»-, hi ha una distància sideral entre el discurs i les polítiques. «No pot ser
que els dirigents polítics s'omplin la boca dient com de preocupats estan per l'estat de salut del
català, però després no posin tots els recursos necessaris perquè els joves que arriben
aprenguin bé l’idioma i el sentin seu», assenyala ella, mare en un institut públic de Barcelona.
«Es culpa sempre al més feble, a la cambrera que no entén el català, però no s’analitzen les
causes ni es va als responsables», afegeix.

En aquesta línia es pronuncia Jesús Martín, responsable d'FP d'UGT, que insisteix en la
necessitat d'oferir classes de català als cicles formatius de Grau Mitjà, una de les opcions
d'estudi per la qual aposten molts dels joves d'origen migrant.

Dins de les Propostes per al Pacte Nacional per la Llengua presentades pel sindicat hi ha
«reincorporar l’ensenyament de llengua catalana a la FP».

Necessitat de cohesió

«El descens de l’ús del català entre els joves reclama estratègies de revitalització de l'ús i
aprenentatge de la llengua. Cal recordar que el nombre d'alumnes d'origen estranger que
segueixen estudis de formació professional és bastant major que a Batxillerat i, en un país
multilingüe com el nostre, incorporar la llengua catalana a la FP inicial, l'FP per l'ocupació i l'FP
contínua cohesiona socialment, evita la segregació social i facilita la integració de les persones
nouvingudes», conclou Martín.

Per a evitar aquesta segregació social i fomentar aquesta cohesió, els centres «es busquen la
vida» -dirreccions dixit- per a trobar maneres atractives d’ensenyar el català als seus alumnes
(fer-li-ho sexi, un altre dels grans reptes de la llengua).Els primers dies del Mundial de Qatar
aquest tema es va posar sobre la taula i aquest diari ja va donar compte de la professora de
català d’una escola del barceloní barri del Besòs que per a acostar als seus alumnes al català -
llengua que senten absolutament aliena-, els feia narrar les millors jugades dels partits del
campionat en la llengua de Papasseit.
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L'FP, ara més que mai
En el seu apartat de Cartes al director d'un diari, vaig llegir una carta que vull compartir, la part
del text més interessant: «... l'any 2030 faltaran 100.000 titulats d'FP ... Vaig ser professora
d'aquesta escola i recordo que llavors els alumnes llestos anaven a BUP i els babaus a FP.
Vaig lidiar amb aquesta milonga molts anys». A finals d'agost d'aquest any un titular de premsa
era «Uns 20.000 estudiants no sabran si entren a FP fins a finals de setembre». Ajustar l'oferta i
la demanda és molt complex. També ho era que milers de famílies catalanes no sabien ni el
centre ni els estudis que cursarien els seus fills. A Catalunya les matriculacions comencen en
abril, s'emboliquen els mesos d'estiu, l'agost es para tot de cop i es necessita el mes de
setembre i la primera setmana d'octubre per ordenar-ho tot. Tot aquest embolic provoca moltes
conseqüències emocionals. Perdre un mes de classe és assumible en alguns cicles, el
professorat ajuda, però en molts casos exigeix un gran esforç per part dels alumnes. Tot plegat
és un embull, no sols administratiu. Els professors no coneixen als seus alumnes fins a l'octubre,
perquè l'aula, a inicis del curs, està en constant redefinició.

 La burocràcia mana, però hi ha molta casuística respecte del recorregut de molts alumnes. Hi ha
estudiants que volen fer carreres de Ciències de la Salut com Medicina o Biomedicina, amb
notes molt altes, es matriculen a FP per si no entren. Si després, entra en la universitat, deixa
lliure la plaça d'FP, que serà ocupada pel següent de la llista, que a la vegada allibera la seva
plaça en un altre centre. El ball d'entrades i sortides d'expedients és brutal. Aquest any els que
acabaven l'ESO han tingut prioritat en l'accés a cicles. Això ha significat una millora en el
sistema, que ha introduït la conselleria, per a protegir als més joves amb majors indicadors de
vulnerabilitat acadèmica. S'ha produït un coll d'ampolla en els estudiants de grau mitjà que no
han entrat en cicles superiors, que és la seva única via de continuïtat, Fet que és un drama
autèntic, ja que es formen en una àrea professional i després no poden seguir. Professionalitzar
als 16 anys tenia sentit fa dècades en les quals es buscaven obrers, ara estudiar sols dos anys
no és suficient. Si ara es canvia la norma i entren tots els de grau mitjà al superior, s'haurà de
retocar el pla d'estudis.

 Com ara els estudiants fan vacances, vull parlar de l'impacte de la tornada de les vacances,
sobretot si són les d'estiu, i com adaptar-se a les noves rutines. Malestar, apatia, dificultat per
dormir, tristesa... Es produeix l'anomenada síndrome postvacacional. Primer s'han d'identificar
els símptomes o el procés d'adaptació, com prefereixen denominar-lo alguns experts. Altres
aspectes que ens poden alertar que estem sota els efectes d'aquesta síndrome són: la
incapacitat de gaudir els darrers dies de vacances, l'estrès, l'ansietat, l'angoixa o estar de mal
humor. Si les vacances no ens han servit per a descansar, aquests símptomes poden anar in
crescendo a un malestar major entre els quals destaquen les somatitzacions, les alteracions
gastrointestinals o els pensaments pessimistes. Si l'entorn escolar és normal i les classes són
satisfactòries a tots els nivells, en una setmana se superen tots els agreujants psicològics.

 En qualsevol cas, jo que he sigut professor de Formació Professional gairebé vint anys,
m'alegro que actualment i, cada vegada més, l'FP estigui valorada d'acord amb les necessitats
del mercat laboral. Això és una realitat, per tant, l'FP és una opció més que interessant perquè
els estudiants optin per aquest aprenentatge, que també els conduirà, si escau, a carreres
universitàries tècniques, sanitàries, científiques, econòmiques, socials, humanístiques,
artístiques, etc. Sense dubte, l'oficialia i mestria industrial de fa cinquanta anys, els cicles
formatius d'ara, alguns diuen «mateixos gossos amb diferents collarets», el que sempre ha estat

https://www.diarimes.com/noticies/opinio/2022/12/27/l_ara_mes_que_mai_131666_3064.html


present i amb vitalitat pròpia, és l'esperit de l'FP i ara més que mai.
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la imagen 
del día

SÁBADO, 24 DE DICIEMBRE DE 2022

el ascensorprivado
Melchor, Gaspar 
y Baltasar
El alcalde de Lleida, 
Miquel Pueyo, en el 
desayuno de Navidad 
con los medios, tuvo 
unas palabras de re-
cuerdo para los tres 
queridos periodistas 
y grandes personas 
que nos han deja-
do este año: Miquel 
Àngel Martín, Josep 
Maria Perelló y Dani 
Badia. También nos 
confió algunas de las 
semejanzas que sus 
Majestades de Orien-
te tendrán este año 
con algunos lerida-
nos. Así, el rey Blanco, 
Melchor, tiene un 
cierto aire a Albert 
Hortal, que estuvo 35 
años en la Obra Social 
de La Caixa y ahora 
es un conocido acti-
vista cultural. Gaspar, 
Gaspara en este caso, 
está acostumbrada 
a amar en tiempos 
revueltos y nos re-
cuerda a la actriz de 
Torrebesses Aida Flix. 
Finalmente, Baltasar 
podría ser perfecta-
mente el doble de 
Ibrahima Bao, presi-
dente de los senega-
leses de Lleida. Les 
esperamos el día 5.

Este conocido em-
presario del sector 
turístico, que ahora 
vive en Portugal, es 
uno de los 60 emba-
jadores de Lleida que 
ayer agasajó la Paeria.

Celestí Roca 

La videocreación 
Pandèmia de este 
artista leridano ha 
ganado la convocato-
ria de noviembre del 
68 Festival de Cine 
de Culto de Calcuta. 

Albert Bayona

Directora de la Fun-
dació Arrels Sant 
Ignasi, que junto a 
otras entidades or-
ganizaron ayer una 
comida solidaria para 
personas vulnerables.

Rosa Majoral

La Fiscalía, que en-
cabeza, archiva la 
causa sobre la tra-
gedia de Melilla en 
la que murieron 23 
personas. Poca inves-
tigación nos parece. 

Álvaro García Ortiz

Serrat, el último 
concierto
El cantante Joan Manuel 
Serrat celebró anoche 
en Barcelona el último 
concierto de su larga y 
exitosa trayectoria musi-
cal. La voz que ha acom-
pañado a varias genera-
ciones se va como llegó, 
con sencillez, emoción y 
poesía.

EFE

S
i els alumnes suspenen, és cul-
pa del professor. Aquesta és la 
diagnosi que fa el Departament 
d’Educació dels darrers resultats 

educatius a Catalunya. També menciona 
la pèrdua de classes per la pandèmia i les 
dificultats organitzatives del posterior 
retorn a les classes, però, com sempre, 
i en un clar intent d’espolsar-se la res-
ponsabilitat, la transfereix als obrers del 
sistema. Anàlogament, si el pont s’en-
fonsa sempre és culpa dels paletes que 
treballaven a l’obra; si el pacient mor, és 
culpa dels metges i no pas del fet que a 
urgències, mancats de personal i mitjans, 
se l’hagi fet esperar hores a un passadís.

El món educatiu s’ensorra, el siste-
ma és governat per incompetents pre-
sumptuosos que a una fe pedagogista 
òrfena d’experiència hi sumen l’arro-
gància d’imposar als professionals uns 
currículums, metodologies i sistemes 
avaluatius tan vistosos com ineficaços, com demostren 
les darreres proves de rendiment a sisè de primària i a 
quart d’ESO. Aquestes proves externes despullen les 
polítiques que obliguen a aprovar els alumnes amb 
diverses matèries suspeses (a primària promoció au-

tomàtica, a ESO i BTX amb acord de 
junta presidida per director/a preocupat 
pel rànquing del centre). Des d’una altra 
perspectiva de la mateixa política podem 
dir que des que els aprovats i els títols 
s’han convertit en “béns de consum”, 
els alumnes i les famílies en “clients”, i 
els altres centres en “la competència”, 
ha calgut “abaratir-los” i en molts casos 
“fer promocions a preus regalats”. Per 
això és sospitós que vulguin ara fer una 
nova Selectivitat, diuen, amb criteris 
més competencials, adaptats als nous 
models d’aprendre i ensenyar. En realitat 
volen dir que cal facilitar encara més els 
aprovats perquè els estudiants del futur 
immediat ja no estaran en condicions de 
superar les proves actuals, perquè, a ban-
da de competències, encara exigeixen 
coneixements. Així, per acabar, podrem 
dir ben aviat que els estudiants d’avui 
dia potser treballaran en professions 

que encara no existeixen (en parla el document que 
inaugura el desgavell de les competències: Els quatre 
pilars de l’educació), però el que és gairebé segur és 
que no seran metges, ni matemàtics, ni físics, ni cap 
disciplina “cervelluda” perquè els anirà molt gran.

El crepuscle educatiu
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