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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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Una decena de colegios de Cataluña están
dando clase por proyectos sin "que se dé
una hora de castellano"
Hay al menos una decena de centros de Cataluña, que, en aplicación de la nueva ley de
educación, la LOMLOE, están impartiendo clases por proyectos. Desde la Asamblea por una
Escuela Bilingüe, la AEB, denuncian que están recibiendo quejas porque en algunos centros
«lo que están haciendo, con el engaño de este trabajo por proyectos, es minimizar aun más, si
es posible, la asignatura de lengua castellana». Esta forma de proceder se ha detectado en una
decena de centros en los que al trabajar con esta metodología hace que «no se dé ni una hora
de español».

Así lo explicaba a El Debate la presidenta de la AEB, Ana Losada, quien recordaba que hay un
mínimo de horas en las que se debe impartir español en las aulas. En concreto son dos horas
y media. Y todos los centros, añadía, lo tienen que cumplir. Y no sólo eso, sino que «los
equipos docentes no pueden engañar a los padres y tienen que dar información sobre cómo
se están aplicando esas dos horas y media de lengua castellana», según Losada, y que se
tienen que dar tanto si se trata de un trabajo por proyectos, como por asignatura individualizada.

'English' y 'Competencias lingüísticas'

En El Debate hemos tenido acceso a los horarios de algunos de estos centros que aplican ya la
metodología por proyectos, en concreto a tres. Y en ninguno aparece algún concepto que se
refiera al español. Así, por ejemplo, en uno de ellos, que corresponde a un curso de cuarto de
primaria, se habla de 'Science', 'Estructuras', 'Sociales', 'Mates', 'Valores' o 'English'. En este
caso sí hay un ámbito para la lengua extranjera. En otro de los horarios, de otro curso de
primaria, también hay un ámbito específico de 'English', se habla también de 'Espacios de
aprendizaje', de 'Aprendizaje globalizado' o de 'Competencias lingüísticas', en general, sin
más precisión sobre el uso del catalán o del español.

Horario de un curso de primaria en el que se aplica el trabajo por proyectos y al que
ha tenido acceso El Debate

Por este motivo, desde la AEB han informado a la Alta Inspección y también se pide a los
padres que estén alerta y que verifiquen que se está cumpliendo con el mínimo de español y
«que no se dejen embaucar por esa nueva metodología de proyectos, que los hacen solo en
lengua catalana, y que incluyen supuestamente las horas de lengua castellana», decía Ana
Losada.

La última sentencia del TSJC

Una denuncia que hace la Asamblea por una Escuela Bilingüe, días después de que se
conociera una importante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
que elude la nueva normativa de la Generalitat y del Parlament por la que se impide la
aplicación de porcentajes en la enseñanza de lenguas. En esta última sentencia, se reconoce

https://www.eldebate.com/espana/cataluna/20230104/decena-colegios-cataluna-estan-dando-clase-proyectos-de-hora-castellano_83241.html


el derecho a una alumna del Instituto Escuela Londres de Barcelona a estudiar más horas de
español, pero no sólo la materia lingüística en cuestión, sino otra materia «principal», troncal.
De hecho, en este centro a la estudiante se le daba en español Educación Física, lo que para el
tribunal no es suficiente porque esta asignatura no tiene «la relevancia que tiene en las otras
materias», al menos en lo que se refiere al uso de la lengua.

En la sentencia, el TSJC deja claro que la alumna debe recibir «de forma efectiva en castellano,
además de la asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de dicha lengua, una o unas
materias o asignaturas adicionales que, por su importancia en el conjunto del currículum y
su carga lectiva, puedan ser consideradas como principales».
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Les escoles bressol de Barcelona
dupliquen el nombre d’infants amb
necessitats especials - El Diari de la Sanitat
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!

Les escoles bressol municipals de Barcelona tenen escolaritzats un total de 409 infants de 0 a 3
anys amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), xifra que representa un augment
del 120% respecte als 186 del curs 2015-2016.

Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe “Petita infància i educació inclusiva a
les Escoles Bressol Municipals” realitzat per l’Ajuntament de Barcelona, que indica que el 63%
d’infants amb NESE escolaritzats a les bressol són nens i el 37% són nenes. En total,
representen el 5% dels nadons escolaritzats a les escoles municipals.

En el conjunt de la ciutat, hi ha 448 infants amb necessitats específiques a les bressol, i 9 de
cada 10 estan matriculats a la pública, mentre que els altres 39 estan a la privada.

Dificultats d’aprenentatge i socioeconòmiques

Dins dels infants amb NESE, hi ha dos grups. Els NESE A fan referència a persones amb
discapacitat física, intel·lectual, sensorial, visual, auditiva, amb malalties degeneratives greus i
minoritàries, amb trastorn greu de conducte, amb trastorn d’aprenentatge i de comunicació i amb
autisme.

El grup dels NESE B inclou necessitats educatives de tipus social, com infants refugiats, en
acollida i amb mares en centres penitenciaris, així com altres situacions socials, econòmiques i
culturals de vulnerabilitat.

Dels 409 infants de les bressol municipals, 265 presenten algun trastorn en el desenvolupament
(NESE A) i 144 tenen una situació social desfavorida (NESE B).

Detecció

D’altra banda, 1 de cada 10 infants reben un seguiment i recursos específics per a l’atenció
precoç de possibles trastorns o discapacitats. En total, són 906 alumnes, que representen l’11%
dels escolaritzats a les bressol.

Així, en l’orientació escolar per al pas al segon cicle d’educació infantil, gairebé la meitat dels
infants amb NESE són detectats pels equips de les escoles bressol municipals.

Des del curs 2014/2015, la inversió de l’Ajuntament en les bressol municipals s’ha incrementat
un 48% fins a arribar als 18 milions d’euros, dels quals 5 milions es destinen a la millora de la
qualitat educativa amb més professionals especialistes i més formació. La resta es dediquen

https://diarisanitat.cat/les-escoles-bressol-de-barcelona-dupliquen-el-nombre-dinfants-amb-necessitats-especials/
https://lectoresilectors.diarisanitat.cat/


sobretot a l’ampliació del nombre d’escoles i educadores.

Aquest article s’ha publicat originalment al blog Educa.Barcelona del 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!
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Alegre (Barcelona, 1975)
és doctor en sociologia per
la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Ha
treballat com a analista a
l’Institut Català d’Avaluació
de Polítiques Públiques
(Ivàlua), on ha coordinat
avaluacions de polítiques i
programes educatius,
socials i laborals. Amb
anterioritat, va ser
investigador Ramón y
Cajal i director de Grup de
Recerca en Educació i
Equitat de l’Institut de
Govern i Polítiques
Públiques (IGOP), on va
dirigir i participar en
projectes de recerca sobre
polítiques i les desigualtats
educatives. Com a cap de
projectes de la Fundació
Bofill és responsable d’una
vuitantena de projectes i
publicacions d’anàlisi,
reflexió i mobilització d’una
agenda de polítiques
educatives en favor de
l’equitat. També ha impartit
classes a la UAB i a la
UOC.

Analista i doctor
més clàssic és el de l’anglès. T’ajuden o
no, a casa amb l’anglès? I quan no et po-
den ajudar t’apunten a una acadèmia
d’anglès. O pagues o si tens el nivell d’ins-
trucció i recursos culturals podràs acom-
panyar el teu nano en les preguntes que
es faci per entendre les seqüències mate-
màtiques. Que potser com a pare o mare
et perds, però sabràs veure si el teu fill
està entenent o no allò, o ajudar-lo a bus-
car la informació.

Les extraescolars llavors també són un
focus de desigualtat.
Clarament hi ha una tasca a fer per de-
mocratitzar l’accés i la participació dels
diversos col·lectius a extraescolars de
qualitat. Ara mateix hi ha una desigual-
tat forta. La mitjana d’hores a Catalunya
d’un infant de família de classe mitjana
que participa en una extraescolar de
lleure, traient les esportives, on hi ha
una mica més de semblança, és al vol-
tant de les tres hores setmanals. En els
sectors més desafavorits amb prou fei-
nes arriben a una hora. És el triple, i s’ha
d’incentivar la participació a aquests re-
cursos que, encara que no siguin estric-
tament acadèmics, aporten inputs cul-
turals, de desenvolupament cognitiu, re-
lacionals, que són aprofitables en el con-
text escolar. Ho són per desenvolupar
competències en capacitat crítica, res-
ponsabilitat i autonomia, molt impor-
tants per ordenar l’aprenentatge escolar.
Per tant s’ha d’incentivar que el conjunt
de famílies hi participin. A banda de su-
perar les barreres econòmiques cal acti-
var la demanda d’aquestes activitats, i ai-
xò només es pot treballar des del context
de l’escola, els serveis comunitaris.

Com s’hauria de transformar l’educació
per superar aquestes mancances?
És cert que estem en un moment crític,

ho estem veient en els resultats, la post-
pandèmia, en una certa crispació del sis-
tema educatiu, però no és dramàtic. No
estem tan malament, i això és el que ens
ha d’empènyer a fer aquella política més
focalitzada que ens ha de permetre fer el
salt endavant. No estem com fa 20 anys.
Tenim uns resultats educatius generals
en la mitjana europea, fa anys que estem
reduint l’abandonament escolar prema-
tur i treballant el fracàs escolar, incre-
mentant el nombre de joves que passen a
la postobligatòria i la finalitzen… Els pro-
blemes del nostre sistema educatiu te-
nen a veure amb les desigualtats. És aquí
on hem de fer les polítiques de majors re-
cursos als centres que més ho necessi-
ten, amb un finançament per fórmula.

Un finançament a la carta?
Sí, és una fórmula que assigna els recur-
sos docents i econòmics als centres edu-
catius en funció de les seves necessitats
socials educatives, però de manera esta-
ble. Garantint que els recursos arriben
quan han d’arribar i en el format en què
han d’arribar. Una de les principals pro-
blemàtiques dels centres que demanen
més recursos perquè en necessiten més
és que aquests arriben a destemps i en
formats que no són els que necessiten.
Per exemple, que els enviïn un professor
quan necessiten un educador social o
una persona administrativa. O diners
per poder finançar un projecte concret.

S’ha d’augmentar el finançament al sis-
tema educatiu?
Sí. Tenim algun càlcul fet; amb prop de
700 milions d’euros més es podria fer un
salt endavant molt important en la millo-
ra de les condicions d’escolarització.

No sembla tant respecte d’un pressu-
post que supera els 6.000 milions.

És assumible sobre el paper; cal pensar
que el 80% del pressupost del departa-
ment és per pagar la plantilla. En el fons
estem parlant de com distribuir-los. Amb
aquesta millora afegida es podria sobrefi-
nançar els centres que més ho necessi-
ten, i tampoc aniria malament per als
centres que no necessiten un finança-
ment de manera tan urgent. Una política
d’equitat podria fer un pas endavant
molt fort. No és només gastar més, sinó
de manera millor distribuïda, i això pas-
sa per pensar en quines són les necessi-
tats dels centres educatius i que aquests
expressen. Idealment caldria que no
existís segregació. Si no existís, tots els
centres rebrien el mateix i ja està, podria
haver-hi variacions marginals en funció
dels projectes educatius.

El departament va en bona línia per
combatre la segregació?
La música sona bé. El que permeten el
pacte contra la segregació i el decret
d’admissió d’alumnes del 2021 dona
molt de marge i legitimitat per empren-
dre des dels municipis polítiques fortes
contra la segregació. Una cosa que cal-
dria fer amb el proper decret de concerts
és que les escoles concertades participes-
sin en igualtat de condicions que les pú-
bliques en l’obligació que tenen de com-
plir la seva part.

Les concertades es queixen de proble-
mes de finançament.
És una cosa en què han d’anar plegades.
La millora del finançament i la seva dis-
tribució perquè les escoles rebin en fun-
ció de les seves necessitats ha d’abastar
les públiques i les concertades per avan-
çar cap a la gratuïtat total del sistema. I
fer-ho alhora intentant que tots els cen-
tres participin en igualtat de condicions
en les polítiques antisegregació. ■

Miquel Àngel Alegre, fotografiat
a la seu de la Fundació Jaume
Bofill ■ JUANMA RAMOS

Estem en un moment
crític, ho estem veient
en una certa crispació
del sistema educatiu,
però no és dramàtic

❝

Mentre es mantinguin
aquestes desigualtats hi
haurà sempre un topall
a la millora de la qualitat
del sector educatiu

❝



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTES LES 

NOTÍCIES 



Mitjà: El Periódico de Aragón

Publicat: 04/01/2023

Edició: GENERAL

Secció: MISCELANEA

Audiència: 38.000 Lectores

Difusió: 4.025 Ejemplares

Valor: 358€

12 el Periódico de AragónMIÉRCOLES 
4 DE ENERO DE 2023Aragón

Desestimados los recursos contra 
el contrato del transporte sanitario

LA APLICACIÓN DEL NUEVO PLIEGO EN ARAGÓN

b El Tribunal de 
Contratos Públicos 
rechaza las alegaciones 
de los sindicatos

b El Salud adjudicará 
en los próximos días  el 
servicio a la empresa 
Tenorio e Hijos

E
l Tribunal Administrati-
vo de Contratos Públicos 
de Aragón (TACPA) ha de-
sestimado los recursos 

presentados por varios sindicatos 
contra la adjudicación del trans-
porte sanitario urgente en Ara-
gón, de tal modo que en los próxi-
mos días el Salud formalizará el 
servicio con la empresa andaluza 
Tenorio e Hijos.  

Del mismo modo, el TACPA 
tampoco ha admitido la alegación 
presentada contra el proceso por 
parte de la empresa Consorci del 
Transport Sanitari de Girona, que 
compitió contra Tenorio e Hijos 
por hacerse con el contrato de 
Aragón y que, a pesar de haber si-
do la mejor valorada, no pudo pre-
sentar el aval económico.  

La resolución del TACPA, que 
se emitió el pasado 27 de diciem-
bre, supone levantar la suspen-
sión automática del procedimien-
to de adjudicación del contrato en 
Aragón, que se paralizó al recibir-
se las diversas alegaciones.  

Una vez que el Salud adjudi-
que el servicio del transporte sani-
tario urgente, la nueva empresa 

tendrá entre tres y cuatro meses 
para hacer acopio de material y 
equipar los vehículos. De este mo-
do, no hay una fecha exacta para 
la llegada de las ambulancias de 
Tenorio a Aragón, pero lo está se-
guro es que será en este 2023. 

La resolución del TACPA viene 
motivada porque los sindicatos, 
en sus escritos, defendían que Te-
norio e Hijos no había registrado 
en plazo el preceptivo Plan de 
Igualdad de Mujeres y Hombres 
en el depósito de convenios colec-
tivos. Por esto motivo, solicitaban 
la anulación de la adjudicación 

del servicio a Tenorio al estar fue-
ra de las fechas limitadas. El plan 
de igualdad es obligatorio por ley 
en las empresas con más de 250 
trabajadores.  

 
PLAN DE IGUALDAD / Según los co-
lectivos sindicales, no presentar 
dicho plan conllevaría que en la 
ejecución del contrato «se incum-
plirían por parte de la empresa 
contratista las obligaciones labo-
rales respecto de los trabajadores 
que participen en la realización 
de la prestación», según las alega-
ciones. Ellos apuntaban que Teno-

rio había entregado la documen-
tación a finales de octubre, cuan-
do la fecha límite era principios 
de agosto.  

Tras analizar toda la documen-
tación y solicitar informes a la Me-
sa de Contratación, el TACPA reco-
ge en su resolución de 60 páginas 
que Ambulancias Tenorio presen-
tó el plan de igualdad y un justifi-
cante con fecha 5 de agosto de 
2022 de la solicitud de inscripción 
de dicho plan en el registro de la 
Autoridad Laboral Provincial de 
Sevilla. Se recoge, al mismo tiem-
po, que la fecha límite para la pre-

ANA LAHOZ 
ZARAGOZA

Ambulancias del transporte sanitario urgente en Andalucía, gestionadas por la empresa Tenorio e Hijos.  

TENORIO E HIJOS

sentación, era el 9 de agosto de 
2022. «Cuestión distinta es que 
luego la Autoridad Laboral deba 
de analizar el contenido del plan y 
lo inscriba con una fecha poste-
rior. Lo que en modo alguno pue-
de compartirse es que el interesa-
do resulte perjudicado por la de-
mora que padece el registro en la 
inscripción», se recoge en la reso-
lución del TACPA que alude a ar-
gumentos de la mesa de contrata-
ción.  

En cuanto a la fecha del 28 de 
octubre, día en el que figura la ins-
cripción del plan de igualdad de 
Tenorio en el portal web del regis-
tro y a la que aluden los sindica-
tos, el documento publicado por 
el TACPA señala que se correspon-
de al momento en el que la autori-
dad laboral ha comprobado su 
conformidad a la Ley Orgánica pa-
ra la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres.  

Es decir, no significa que ese 
día Tenorio entregara el plan, sino 
que ya lo había hecho antes y ese 
28 de octubre es cuando la autori-

dad laboral lo da por revisado y 
por válido. 

No es la primera vez que el Tri-
bunal Administrativo de Contra-
tos Públicos de Aragón se pronun-
cia al respecto del contrato del 
transporte sanitario urgente en 
Aragón. Ya lo hizo hace unos me-
ses cuando sindicatos, empresas 
del sector y varios ayuntamientos 
de la comunidad alegaron contra 
el pliego del Salud, al considerarlo 
«perjudicial» para el medio rural. 
También en aquella ocasión, el 
TACPA desestimó todas la peticio-
nes realizadas. H

El órgano considera 
que la empresa ha 
presentado en plazo  
la documentación

b La DGA cree que fijar 
una muestra representativa 
requiere de «tiempo»

Educación ve «precipitada» la 
prueba piloto de la Evau en marzo

EL NUEVO EXAMEN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

El Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón considera 
«precipitada» la celebración, el 
próximo mes de marzo, de la 
prueba piloto de la nueva Evalua-
ción de Acceso a la Universidad 
(Evau). Por este motivo, Aragón ha 
declinado participar en la misma. 
«La organización de este ensayo 
supone establecer una muestra re-
presentativa de los centros y de es-
tudiantes adheridos que no solo 
requiere de tiempo, sino de un es-
fuerzo adicional por parte de los 

equipos directivos de los institu-
tos y del alumnado participante», 
indicaron ayer a este diario fuen-
tes de la consejería que dirige Feli-
pe Faci.  

En este sentido, añadieron que 
tanto los docentes como los estu-
diantes «vienen de una época en la 
que se han visto obligados a reali-
zar esfuerzos extraordinarios de-
rivados de las medidas aplicadas 
por la pandemia», una situación 
que ya de por sí ha supuesto un 
cambio y que limita, de alguna 
manera, la participación en dicha 
prueba.  

El examen  piloto, en el que 
participarán unos 2.000 alumnos 
de 1º de Bachillerato, se celebrará 
en 50 centros educativos de 10 co-
munidades. Aragón, País Vasco y 

A. LAHOZ 
ZARAGOZA

los territorios gobernados por 
el PP no celebrarán este test. En 
el caso de las autonomías diri-
gidas por los populares, estas 
no comparten la nueva Selecti-
vidad, algo que sí hace Aragón 
porque la comunidad es parti-
daria de los cambios que quie-
re introducir el Ministerio de 
Educación dirigido por la ara-
gonesa Pilar Alegría.  

De hecho, desde el Departa-
mento de Educación se asegu-
ra que el Gobierno de Aragón 
«está participando con diver-
sos expertos en los distintos 
grupos de trabajo que están 
elaborando las propuestas de 
cara a la nueva Evau», indica-
ron las mismas fuentes de la 
consejería. H

b El monarca entregará 
al centro el Premio 
Escuela del Año 2021

El rey Felipe VI visitará el 
instituto Ramón y Cajal 

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, 11 DE ENERO

El Rey visitará el próximo miérco-
les, 11 de enero, el instituto Ra-
món y Cajal de Zaragoza para en-
tregar al centro el Premio Escuela 
del Año 2021 que concede la Fun-
dación Princesa de Girona.  

El objetivo del galardón es re-
compensar el esfuerzo de centros 
que apuestan por el «desarrollo 
del talento y la innovación educa-
tiva en favor de una sociedad más 
justa y un mundo mejor», que, en 
el caso de este instituto de Aragón, 
se traduce en un marco de convi-
vencia impulsado por el centro 

con el que «ha sabido encontrar 
una oportunidad ante la diversi-
dad cultural y promover un mo-
delo inclusivo e inspirador en una 
etapa educativa esencial como es 
la Secundaria». 

El instituto Ramón y  Cajal 
cuenta con 36 nacionalidades di-
ferentes entre sus más de 450 
alumnos. Por este motivo, un jura-
do de expertos en educación ha 
decidido premiar a este instituto 
por ser un referente en la integra-
ción de los jóvenes.  

El rey Felipe VI visitará diferen-
tes aulas del centro, donde verá al-
gunos de los proyectos innovado-
res en los que trabaja la comuni-
dad educativa y que se construyen 
bajo el lema que preside el acceso 
al centro: Igualdad. Inclusión. In-
novación. H 

EL PERIÓDICO 
ZARAGOZA
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“Cal augmentar el finançament de
l’educació” | Rosa M. Bravo | Barcelona |
Educació | L'Econòmic
Com a cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill, Alegre ha liderat estudis sobre l’impacte de
la desigualtat en l’educació, l’estat de l’educació a Catalunya i els seus reptes i les millores que
s’haurien d’implantar.

La Fundació Jaume Bofill remarca constantment l’impacte que la desigualtat socioeconòmica té
en l’educació. Com es manifesta i quins en són els motius?

Quan parlem de desigualtats de l’educació ens referim al pes que té l’origen socioeconòmic dels
alumnes en els seus resultats; a si continuen o no en la postobligatòria; a si abandonen o no la
postobligatòria… Quan aquests resultats, no només de puntuació acadèmica sinó d’assoliments
en la trajectòria educativa, s’expliquen en bona mesura per l’origen social, econòmic i cultural
dels alumnes, parlem que hi ha desigualtat. Això no és nou en l’àmbit educatiu, fa molts anys
que se sap i s’estudia. Des dels anys setanta es parla de la reproducció sociocultural
intergeneracional i el paper que l’escola pot fer o no per trencar aquesta reproducció. És un
problema que no ens ve de nou, però sabem que hi ha maneres de corregir-ho a través d’una
sèrie de polítiques. Mentre es mantinguin aquestes desigualtats, que en el cas de Catalunya i
l’Estat tenen un pes fort, hi haurà sempre un topall a la millora de la qualitat del sector educatiu.

Per molt que es faci, la desigualtat de base impedirà unes millores?

Si tens un sector d’alumnes que tiraran cap amunt sí o sí perquè tenen un entorn afavorit, i un
sector d’alumnes que ho tenen molt magre perquè el seu origen social ha pesat molt i això
l’escola no ho compensa, tindràs una situació en què l’escola i el sistema educatiu no té
capacitat per millorar allò que fa. Es tracta que l’escola funcioni, que tingui els recursos com per
intentar corregir això de partida. El de les desigualtats socials és un problema gros, reflectit en
les educatives. Es veu clarament que als països que tenen una mitjana de resultats més elevada
són els països menys desiguals.

Els països nòrdics?

Sobretot. També Eslovènia, Estònia, Portugal... estan pujant els seus assoliments, i ho estan
fent amb criteri d’equitat, havent vist que allà on hi ha possibilitat de millora és en aquelles
baules més febles.

Portugal va patir molt en la crisi del 2008 i ha sabut corregir la desigualtat a l’escola. Seria un
referent?

Portugal és ara un cas que s’està mirant tothom, perquè ha fet una aposta molt clara per lluitar
contra l’abandonament, intentant estirar les trajectòries educatives. Una de les coses que han fet
és ampliar l’escolarització obligatòria fins als 18 anys. No és una mesura en si sola suficient,
perquè pots tenir els alumnes malvivint dos o tres anys, però això ho han acompanyat de més
recursos en l’educació, una aposta clara pels centres dels entorns més desafavorits, una
formació del professorat a la qual han abocat molts recursos. La desigualtat social de partida a
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Portugal és gran, similar a l’espanyola, però en el pas intermedi cap a l’adultesa que és
l’educació aconsegueixen equilibrar la situació, i això és important. Més quan en el cas
d’Espanya i de Catalunya veiem que els resultats educatius són molt sensibles a aquestes
desigualtats de partida, però també als efectes del context.

Què vol dir?

Quan hi ha una crisi econòmica, una crisi de l’ocupació, la crisi de la covid… els resultats del
sistema educatiu se’n ressenten bastant.

Com s’han ressentit en aquesta última crisi, la de la covid?

Jo crec que ha provocat com una empenta cap avall en aquelles matèries que són més
sensibles i en aquells sectors d’alumnat més sensibles al que passa quan l’escola s’afebleix. El
que es veu és que les desigualtats entre alumnes i entre centres més o menys desafavorits no
han crescut, però el que s’esperava era que baixessin. La pandèmia ha impedit que això passi
en aquests últims anys.Per què es podia predir que això anés cap a menys? Perquè els resultats
de Pisa han detectat un cert descens de les desigualtats entre l’alumnat, poc, però permetia tenir
aquesta esperança. Ho permetia el fet que s’havia anat posant més recursos als centres més
desafavorits, tot i que no suficients. Hem comprovat que les diferències entre centres complexos
i no complexos s’ha mantingut, quan no s’han incrementat en algun cas.Les conseqüències de
la covid, com el tancament de les escoles i la reobertura amb més professorat però no
suficientment acompanyat, amb grups bombolla i classes telemàtiques, han representat un
trasbals en el vincle de l’escola i l’alumne.

La síndica de Greuges ha alertat d’un increment de la pobresa infantil en els darrers cinc anys, i
també s’ha detectat un augment del 195% dels intents de suïcidi entre les adolescents des del
2019. Són situacions que tindran un impacte en l’educació, oi?

Són fenòmens que s’interconnecten. L’escola pot fer el que pot fer, però en contextos on hi ha
més vulnerabilitat socioemocional és on l’escola s’ha d’escarrassar més. Dic escola, però en
realitat és política educativa. En els contextos on es parteix d’una desigualtat social més forta,
l’escola pot marcar més la diferència cap a bé i cap a malament. Cap a bé si s’hi aboquen
recursos i es fan les polítiques que toquen, i cap a malament quan hi ha una retirada de recursos
o algun procés de crisi. D’altra banda, cal molta sensibilitat cap a allò que passa dins del
context. Hi ha una sèrie de problemàtiques que s’associen a aquesta situació de partida, de
força vulnerabilitat, amb taxes de pobresa en població infantojuvenil de les més elevades
d’Europa. En aquestes circumstàncies l’escola ha de fer molt, però no pas sola. És important
entendre que el centre educatiu és un espai de formació, d’emancipació, de reducció de
desigualtats, però que per a determinades problemàtiques associades a la pobresa ha d’anar
secundat per polítiques de serveis socials per corregir situacions de vulnerabilitat i de salut per
acompanyar els intents de suïcidi i autolesions.

Potser els casos d’angoixa entre l’alumnat no és exclusiu dels sectors més vulnerables.

Jo diria que sí, però segurament hi ha fenòmens que estan més connotats per classe que
aquest. Però aquest ho està també. És important, d’una banda, tenir el coneixement, la
consciència que l’escola és un espai d’anivellament en molts sentits, perquè és l’espai universal
on hi ha tots els joves. I si veiem que el benestar socioemocional és important per a tots i a
l’escola els tenim tots, l’escola ha de fer molt en aquest sentit. No ho ha de fer sola, però ha de



ser puntal en la recuperació del benestar socioemocional dels nanos. Perquè quan no són a
l’escola estan en contextos comunitaris desiguals, amb recursos i estimulació cognitiva
desiguals.

La Generalitat ha editat una guia per ajudar el professorat a gestionar intents i casos de suïcidi i
autolesions als centres. Els docents no es poden sentir desbordats per aquesta responsabilitat?

La formació docent és molt complexa i cada cop ho és més, perquè canvia la societat, canvien
les maneres de comunicar-se i relacionar-se entre les persones, canvia el perfil social de
l’alumnat, es diversifica en totes les direccions. I cada cop més aquests alumnes estan junts
durant més temps. Ara tots són al final de l’etapa obligatòria i cada cop passen més alumnes a la
postobligatòria. Cada cop més tenim una bossa de població jove i més diversa arribant més
enllà en la seva trajectòria educativa. A un docent se li poden demanar competències en la seva
capacitat de domini de la matèria de la qual és responsable, això és claríssim, amb la
metodologia didàctica per saber treballar aquestes matèries. Però alhora s’afegeixen altres
funcions, que tenen a veure amb la sensibilitat cap a aquesta diversitat i les seves
manifestacions. En general la tenen i ho fan bé. És important que s’assumeixi que això forma
part de les funcions del professorat. Aquest ja no és un transmissor de coneixement, és un
acompanyador de coneixement i un acompanyador del benestar. Això segurament passa pel
davant de les preocupacions sobre si s’acaba el llibre o no.

Però hi ha una selectivitat que marca molt certs cursos.

És clar, i quan parlem de reformar el sistema i fer-lo més equitatiu, més inclusiu i de major
qualitat hem d’anar canviant totes les baules. Els docents ens diuen que poden ensenyar per
projectes, però després com s’avalua? La selectivitat ha d’anar canviant al mateix ritme o a un
ritme més o menys similar.

En l’anuari de la fundació posen molt l’èmfasi en la necessitat d’acompanyar el professorat, de
mimar-lo fins i tot. Què han detectat per arribar a aquesta conclusió?

És evident que en els últims temps hi ha hagut crispació en el sistema educatiu, sobretot
després del temps en què tothom es va arromangar per fer front a la crisi de la covid. Un cop
passat això hi ha hagut una acumulació de cansament del professorat, les famílies, l’alumnat...
Hi ha crispació, i ho hem vist en les convocatòries de vaga.

En un moment de cansament acumulat potser no era el millor moment per dur a terme un seguit
de canvis.

Sí. Per un conjunt de motius hi ha una certa crispació en el sistema educatiu que prové d’una
falta de recursos i d’una falta de reconeixement de la tasca docent. Podem entrar en
disquisicions sobre si les demandes que plantegen els sindicats són més o menys encertades,
però són les seves demandes i s’han de respectar. Que hi ha una crispació és clar, i el que
venim a defensar en aquest anuari és que hem de trencar amb el binomi que hi ha unes
polítiques hard, que són donar recursos, i les polítiques soft, que són acompanyar i donar suport
al professorat, incorporar-lo en les decisions, reconèixe’l... Unes sense les altres no són
efectives.

Ha parlat de matèries més sensibles. Quines són aquestes matèries? Aquelles on els resultats
de les competències bàsiques han estat els més baixos?



Matemàtiques i anglès són les més il·lustratives. A l’hora de valorar el resultat de les proves de
competències bàsiques en termes d’evolució s’han d’agafar amb pinces, perquè hi ha molts alts
i baixos d’un any a l’altre que costa pensar a què són atribuïbles. En canvi, té sentit veure què
passa cada any, i tornem al que està a sota d’aquests resultats baixos en els últims anys, que és
la desigualtat entre alumnes i entre centres. Sí que hi ha matèries que tenen una tendència més
general, no conjuntural d’un any a l’altre, que són les matemàtiques a primària i secundària i
l’anglès a quart d’ESO. Català ha baixat l’últim any a primària, i està bé reaccionar, però haurem
de veure si és un descens estructural.

Amb l’anglès sí que és evident que alguna cosa passa.

Sí, i aquesta idea de la sensibilitat té a veure amb el fet que són matèries que o es treballen en
un context escolar o és més difícil que es treballin fora de l’escola.

No tothom es pot pagar una escola d’anglès.

Ni tenir el suport de pares i mares en les matemàtiques. Hi ha entorns d’estimulació cognitiva
més forts que altres, i el més clàssic és el de l’anglès. T’ajuden o no, a casa amb l’anglès? I
quan no et poden ajudar t’apunten a una acadèmia d’anglès. O pagues o si tens el nivell
d’instrucció i recursos culturals podràs acompanyar el teu nano en les preguntes que es faci per
entendre les seqüències matemàtiques. Que potser com a pare o mare et perds, però sabràs
veure si el teu fill està entenent o no allò, o ajudar-lo a buscar la informació.

Les extraescolars llavors també són un focus de desigualtat.

Clarament hi ha una tasca a fer per democratitzar l’accés i la participació dels diversos
col·lectius a extraescolars de qualitat. Ara mateix hi ha una desigualtat forta. La mitjana d’hores a
Catalunya d’un infant de família de classe mitjana que participa en una extraescolar de lleure,
traient les esportives, on hi ha una mica més de semblança, és al voltant de les tres hores
setmanals. En els sectors més desafavorits amb prou feines arriben a una hora. És el triple, i
s’ha d’incentivar la participació a aquests recursos que, encara que no siguin estrictament
acadèmics, aporten inputs culturals, de desenvolupament cognitiu, relacionals, que són
aprofitables en el context escolar. Ho són per desenvolupar competències en capacitat crítica,
responsabilitat i autonomia, molt importants per ordenar l’aprenentatge escolar. Per tant s’ha
d’incentivar que el conjunt de famílies hi participin. A aquelles que no s’ho poden permetre per
una barrera econòmica se les ha de becar. En alguns contextos podem trobar que hi ha l’oferta
de qualitat, al catàleg del municipi i acreditades que es fan gratuïtament o becades, però no hi
ha prou demanda de determinats col·lectius, de l’espectre més desafavorit que potser no veu la
importància d’aquesta oferta. Aquestes activitats llavors es veuran ocupades per les classes
mitjanes. A banda de superar les barreres econòmiques cal activar la demanda d’aquestes
activitats, i això només es pot treballar des del context de l’escola, els serveis comunitaris, les
polítiques informatives dels ajuntaments.

Com s’hauria de transformar l’educació per superar aquestes mancances?

És cert que estem en un moment crític, ho estem veient en els resultats, la postpandèmia, en una
certa crispació del sistema educatiu, però no és dramàtic. No estem tan malament, i això és el
que ens ha d’empènyer a fer aquella política més focalitzada que ens ha de permetre fer el salt
endavant. No estem com fa 20 anys. Tenim uns resultats educatius generals en la mitjana
europea, fa anys que estem reduint l’abandonament escolar prematur i treballant el fracàs



escolar, incrementant el nombre de joves que passen a la postobligatòria i la finalitzen… Els
problemes del nostre sistema educatiu tenen a veure amb les desigualtats. És aquí on hem de
fer les polítiques. Hi ha una frase que m’agrada molt, que diu que la fortalesa d’una cadena és la
de la seva baula més feble. Perquè si no, es trenca, i el sistema educatiu és justament això. Si
volem que tot el sistema sigui fort ens hem de preocupar de les baules més febles. Aquesta
política més focalitzada ha de passar per polítiques de majors recursos als centres que més ho
necessiten, amb un finançament per fórmula.

Un finançament a la carta?

Sí, és una fórmula que assigna els recursos docents i econòmics als centres educatius en funció
de les seves necessitats socials educatives, però de manera estable. Garantint que els recursos
arriben quan han d’arribar i en el format en què han d’arribar. Una de les principals
problemàtiques dels centres que demanen més recursos perquè en necessiten més és que
aquests arriben a destemps i en formats que no són els que necessiten. Per exemple, que els
enviïn un professor quan necessiten un educador social o una persona administrativa. O diners
per poder finançar un projecte concret.

S’ha d’augmentar el finançament al sistema educatiu?

Sí. Tenim algun càlcul fet; amb prop de 700 milions d’euros més es podria fer un salt endavant
molt important en la millora de les condicions d’escolarització.

No sembla tant respecte d’un pressupost que supera els 6.000 milions.

És assumible sobre el paper; cal pensar que el 80% del pressupost del departament és per
pagar la plantilla. En el fons estem parlant de com distribuir-los. Amb aquesta millora afegida es
podria sobrefinançar els centres que més ho necessiten, i tampoc aniria malament per als
centres que no necessiten un finançament de manera tan urgent. Una política d’equitat podria fer
un pas endavant molt fort. No és només gastar més, sinó de manera millor distribuïda, i això
passa per pensar en quines són les necessitats dels centres educatius i que aquests
expressen.No només fer desembarcar més recursos sinó aquells que necessiten. És una línia
clara per afavorir la igualtat de les condicions d’escolarització. Idealment caldria que no existís
segregació. Si no existís, tots els centres rebrien el mateix i ja està, podria haver-hi variacions
marginals en funció dels projectes educatius.

El departament va en bona línia per combatre la segregació?

La música sona bé. El que permeten el pacte contra la segregació i el decret d’admissió
d’alumnes del 2021 dona molt de marge i legitimitat per emprendre des dels municipis polítiques
fortes contra la segregació. Una cosa que caldria fer amb el proper decret de concerts és que les
escoles concertades participessin en igualtat de condicions que les públiques en l’obligació que
tenen de complir la seva part.

Les concertades es queixen de problemes de finançament.

És una cosa en què han d’anar plegades. La millora del finançament i la seva distribució perquè
les escoles rebin en funció de les seves necessitats ha d’abastar les públiques i les concertades
per avançar cap a la gratuïtat total del sistema. I fer-ho alhora intentant que tots els centres
participin en igualtat de condicions en les polítiques antisegregació.



Què s’hauria de fer per reduir la taxa d’abandonament escolar prematur, que a Catalunya és de
les més altes d’Europa? Serviria millorar l’accés i l’oferta a la formació professional?

Hi ha un debat entre els que pensen que l’FP ha de servir sobretot i a costa del que sigui per
professionalitzar els alumnes que hi entren,o aprofitar l’FP, que és professionalitzadora, per
lluitar contra l’abandonament. Que els alumnes que venen més rebotats de la qüestió
acadèmica de l’ESO es vegin incentivats per continuar escolaritzant-se. Jo crec que són dues
opcions que poden anar juntes, i és clar que l’FP haurà d’acollir alumnat que no és el típic dels
últims anys. Amb recursos, amb noves polítiques per ampliar el professorat per a l’FP i les seves
metodologies, amb més suport a la diversitat es poden combinar tots els objectius. L’orientació
és un rol essencial i s’ha de prioritzar en els últims cursos de l’ESO i durant tota la
postobligatòria. Bona part de l’abandonament que es produeix a batxillerat i en els cicles
formatius de grau mitjà el podem atribuir a males eleccions i al que passa dins de la formació,
que es pot corregir amb nous perfils de docents i nous continguts. I després hi ha la qüestió dels
ajuts econòmics, que són claus.

El model seria les beques salari?

En la postobligatòria, sí, modulable en funció de la renda i que inclogui ajuts al transport, a la
residència.

Hi ha una falsa dicotomia entre competències i coneixement; s’ha desvirtuat el debat?

Sí, pot ser. En educació passa una cosa molt específica, que és que al nivell del discurs anem
com un pèndol i la realitat no sempre obeeix a aquest discurs. Ara el discurs potser ha girat més
cap a la competència, però les dues coses han d’anar juntes. La competència és la mobilització
del coneixement, si no tens el coneixement ja pots mobilitzar aire, però no t’aportarà res. I si tens
el coneixement però no t’és significatiu ni útil ni l’apliques, el coneixement no valdrà per a res i
quedarà oblidat. Cal combinar totes dues coses. És una falsa dicotomia perquè ni el
coneixement sense la competència és aprenentatge ni la competència sense coneixement
tampoc és aprenentatge.
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L’atractiu Espai Cràter | Ramon Estéban |
OLOT | Societat | El Punt Avui
Els primers deu mesos de funcionament del centre d’interpretació dels volcans Espai Cràter
d’Olot han estat més que satisfactoris, des del punt de vista quantitatiu. El dia 30 de desembre
va entrar-hi la visitant número 50.000, una xifra rodona que s’ha aprofitat per fer un balanç
numèric del flamant equipament, obert al març després d’una inversió de 4,5 milions d’euros, la
de més envergadura a la ciutat en aquest segle, junt amb la remodelació del Firal, la plaça
mercat i el nou hospital.

Com a col·lectiu, els escolars han estat els principals usuaris de l’Espai Cràter, confirmant
d’aquesta manera els centres d’ensenyament com a destinataris preferents de l’oferta d’aquest
equipament. N’hi han passat gairebé 7.100 de 140 escoles i instituts, sobretot de Catalunya
mateix, però també de la resta de l’Estat i de França. A més d’aquests, se n’hi han de comptar
2.065 que hi han entrat a través de serveis educatius al marge de les escoles. Per als estudiants,
la visita al centre d’interpretació s’ha combinat amb tallers i una pujada al cràter del volcà
Montsacopa, situat ben a la vora.

Si ens fixem en les dades globals, pràcticament tothom qui ha accedit a l’Espai Cràter ha estat
de Catalunya mateix (el 96 %), principalment de la demarcació de Girona (57 %). Dintre
d’aquests, el gruix (38 % del total) han estat garrotxins, que en aquest període tenien l’entrada
gratuïta. La resta correspon sobretot a visitants procedents de la demarcació de Barcelona (35
%), en especial de l’àrea metropolitana. Quant a estrangers, la meitat han estat francesos.
Britànics, alemanys, neerlandesos, belgues i andorrans completen –amb xifres modestes– la
llista de visitants forans. És significatiu el rendiment que s’està traient de la sala Magma, un
auditori de capacitat mitjana pensat precisament per fer-hi conferències, col·loquis, trobades
professionals i concerts de petit format. Institucions, empreses i particulars l’han fet servir per a
diversos esdeveniments tant públics com privats. En total, hi han entrat 6.313 persones.

L’entorn

La posada en servei de l’Espai Cràter es va aprofitar per remodelar urbanísticament un entorn
que s’havia anat degradant. L’àrea verda que hi ha sobre el centre d’interpretació, que és
subterrani, ha millorat sensiblement la zona, fins ara capitalitzada pel cementiri. Paral·lelament
s’ha reordenat el trànsit per tal de facilitar l’accés dels autocars al centre d’interpretació i s’ha
condicionat per a aquests vehicles un aparcament al costat de l’escola del Morrot.

Un dels arguments amb què es va defensar l’Espai Cràter va ser la repercussió positiva que
tindria en la restauració i el comerç del centre de la ciutat. Sobre això encara no s’han facilitat
dades.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2237649-l-atractiu-espai-crater.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/12-infraestructures/2099694-olot-es-reforca-com-a-capital-del-vulcanisme.html?cca=3
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