
             05.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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SEGRE 
Dijous, 5 de gener del 2023 ÉS NOTÍCIA

Només un terç dels alumnes de Primària, un 31,2%, cursen religió catòlica a les escoles públiques de Lleida, 

segons dades d’Educació, mentre que fa dos dècades eren un 73,5%. Als centres concertats, en general vinculats a 

congregacions religioses, són un 82,9%, un percentatge elevat, però també inferior al 93% del curs 2002-2003.

31,2%
alumnes el curs 2021-22

Percentatge d’alumnes que van 
cursar religió catòlica a les esco-
les públiques de Lleida, segons 
les últimes dades d’Educació.

73,5%
alumnes el curs 2002-03

Fa dos dècades, l’índex d’estudi-
ants matriculats en aquesta matè-
ria era molt superior. Gairebé dos 
terços cursaven religió.

82,9%
alumnes a la concertada

Als centres concertats, el curs 
2021-2022 van cursar religió, 
mentre que eren el 93% el curs 
2002-2003.

DADES

Els alumnes que cursen religió catòlica 
baixen del 73% al 31% en dos dècades
A les escoles públiques de Lleida a Primària, segons dades d’Educació

ensenyament docència

S. ESPÍN
❘ LLEIDA ❘ Els alumnes que cursen 
religió catòlica a les escoles pú-
bliques de Lleida han descendit 
dràsticament les últimes dos dè-
cades. Segons estadístiques del 
departament d’Educació, el curs 
2021-2022 estaven matriculats 
en aquesta assignatura 6.299 
estudiants d’educació Primà-
ria de centres públics, d’un total 
de 20.162, xifra que suposa un 
31,2%, mentre que el curs 2002-
2003 eren el 73,5%. A l’ESO, 
actualment són encara menys 
que a Primària els alumnes ma-
triculats en religió catòlica, un 
22,5% (3.151 de 13.960). En 
canvi, a les escoles concertades, 
en molts casos vinculades a con-
gregacions religioses, les xifres 
es mantenen elevades, encara 
que han disminuït lleugerament. 
Així, a Primària cursen aquesta 
matèria un 82,9% dels alumnes 
(4.973 de 5.997), quan el 2002-
2003 va ser un 903%. A ESO, 
un 86,3% (3.994 de 4.624).

El director dels serveis terri-
torials d’Educació, Claudi Vidal, 
va atribuir el descens de les úl-
times dos dècades als “canvis 
socioculturals”, que es reflectei-
xen en els centres educatius. En 
aquest sentit, en aquest temps 
a les aules han augmentat els 
alumnes d’origen immigrant 
amb altres religions, majorità-
riament la musulmana. 

La Generalitat va iniciar fa 
tres cursos una prova pilot per 
impartir religió islàmica en sis 
col·legis de Catalunya, cap a 
Lleida. També s’ha començat 
a impartir religió evangèlica, 
en aquest cas sí en centres de 
Lleida i actualment la cursen 
170 estudiants de Primària i 88 
d’ESO.

A Lleida hi ha 140 docents de 
religió, la majoria de Primària, 
va indicar Aurora Rubio, que la 
imparteix des de fa deu anys i 
és delegada a Lleida del sindicat 
AMRC de professors d’aquesta 
matèria. Per poder impartir-la, 
a banda de ser mestres, han de 
disposar de la Declaració Eclesi-
àstica Episcopal Espanyola que 
atorga l’Església catòlica. Va re-
cordar que aquesta assignatura 

Imatge d’arxiu d’una classe en un col·legi de Lleida.

SEGRE

RELIGIÓ EVANGÈLICA

Centres de Lleida també 

imparteixen religió 

evangèlica i actualment     

la cursen 250 estudiants

LABORAL

Els docents 
denuncien que els 
veten del procés 
per ser fixos

n El Sindicat del Profes-
sorat de Religió AMRC 
denuncia “discriminació” 
cap als docents que impar-
teixen aquesta matèria en 
el procés d’estabilització 
d’interins que porten tres 
anys en la mateixa vacant. 
“És l’únic personal labo-
ral exclòs”, va recalcar 
la presidenta, Susana Vi-
lar, i va anunciar que ha 
presentat “dos deman-
des, l’última el desembre 
passat”, per denunciar la 
situació. Va explicar que 
durant la negociació els 
van assegurar que entra-
rien “al paquet” del pro-
cés d’estabilització, però 
apunta que al final no ha 
estat així “per discrimi-
nació, no hi ha una altra 
raó”. 

Va dir que els docents 
que donen religió cobren 
de la Generalitat, igual 
que altres integrants del 
personal laboral, que sí 
que han entrat en el pro-
cés d’estabilització. Va 
afegir que també han pre-
sentat una demanda “per 
ser fixos, no indefinits”. 
“No volem ser funcio-
naris, però sí igualtat de 
condicions”, va remarcar.

n Susana Vilar, presidenta 
del Sindicat del Professorat 
de Religió AMRC, va recordar 
que en l’època del conseller 
Josep Bargalló ja van propo-
sar impartir cultura religio-
sa i afirma que “amb la nova 
llei d’Educació, la LOMLOE, 
el grup d’ERC va acceptar la 
nostra proposta i en l’addi-
cional segona figura que es 
podria donar, a part de les 
religions confessionals, una 
matèria de cultura religiosa”. 
“No defensem l’aconfessiona-
litat, sinó la cultura religio-
sa, explicar les tradicions del 
nostre país. O els nens no han 

de saber per què estem ara de 
vacances o el significat de la 
mona de Pasqua? Tot té un 
contingut religiós”, va indicar.
Considera que “no és que els 
pares no vulguin religió”, sinó 
que la societat canvia, que hi 
ha col·legis amb un alt percen-
tatge d’alumnes musulmans i 

que la “població sud-ameri-
cana se n’ha anat després de 
la pandèmia, que eren els que 
majoritàriament escollien reli-
gió”. No obstant, va assegurar 
que en aquest temps “no hi ha 
hagut una baixada significa-
tiva” de matriculats.

Per la seua part, el presi-
dent de Magrebeida, Abder-
rafie Ettalydy, va proposar en-
senyar “a tots els alumnes, no 
només els d’origen musulmà, 
què és l’islam, els seus objec-
tius i com es practica”. Asse-
gura que d’aquesta manera es 
podrien evitar “males inter-
pretacions, que no són reals”.

Els professors plantegen impartir cultura religiosa

ISLAM

Magrebeida insta a 

ensenyar islam a tots               

els alumnes per evitar 

“males interpretacions”

“és d’oferta obligatòria (en els 
centres educatius) i els pares són 
lliures d’elegir-la”. Va apuntar 
que en la matriculació haurien 
d’oferir “totes les religions o 
l’alternativa”. 

En canvi, alguns col·legis pú-
blics de Lleida no l’ofereixen. 
“Les direccions diuen que ningú 
la demana”, assenyala. En tot 
cas, va posar de manifest que 
al llarg dels anys ha anat can-
viat la tipologia d’alumnes, que 
són de procedències i religions 
diverses, però va afirmar que 
“la meua experiència és que es 
van mantenint” els matriculats, 
encara que va reconèixer que 
el número “va fluctuant i ens 
hem de treballar la matrícula”, 
va concloure.
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L’educació bilingüe de l’alumnat sord a
l’ESO perilla a Barcelona
L’associació Volem Signar i Escoltar i l’Associació de Famílies amb Infants Sords de de
Catalunya (APANSCE) han enviat una carta a Mercè Massa, gerent del Consorci d’Educació de
Barcelona -amb còpia a la Directora General d’Educació Inclusiva del Departament d’Educació,
Laia Asso- per traslladar-li el malestar derivat de la trobada mantinguda el dimecres dia 14
que havia de servir per acostar postures envers l’educació inclusiva dels alumnes sord.

Les dues entitats expliquen que, acompanyats pel president de l’Escola municipal Tres Pins
Josep Maria Mateos, la representant a l’AFA de la comissió Institut Escola Tres Pins, Raquel
García, secretària d’APANSCE i d’Esperanza Morales, catedràtica en lingüística i experta en
bilingüisme de llengües de signes (LS) i llengües orals (LO). Tots volien “mantenir una reunió
productiva on poder exposar les nostres preocupacions per la lamentable situació que viu la
modalitat educativa bilingüe per a l’alumnat sord de Barcelona”. I, més concretament, explicar-li
la proposta d’Institut Escola a Tres Pins “per salvar l’educació bilingüe de l’alumnat sord a
l’ESO”.

Recollida de firmes

Volem Signar i Escoltar va iniciar fa poc una recollida de firmes -en porta 1.037 i n’ha d’assolir
1.500- per exigir un institut escola bilingüe -que ensenyi llengua de signes i llengua oral- a
l’Escola Tres Pins per al curs 2022-23. Aquesta escola del Poble-sec és l’única de tot Catalunya
on els alumnes sords i els oïdors conviuen, interaccionen i aprenen en les dues modalitats
lingüístiques però la progressió queda interrompuda aquí atès que cap centre del país ofereix
aquest model a l’ESO. Com a conseqüència, les alternatives són matricular-se en un centre
d’educació especial o en un institut ordinari i, en aquesta segona opció, confiar que tingui els
recursos suficients en forma d’un intèrpret que sigui a l’aula les hores necessàries.

Actualment hi ha 19 nens sords a Tres Pins, escola d’una línia de primer a sisè però “és la
primera vegada que no hi ha cap nen o nena sorda a infantil en 30 anys“, lamenta Marian
González. A aquest factor se li suma que l’escola bressol municipal Forestier del Poble-sec es
postula com el primer centre públic de tot l’Estat espanyol que és bilingüe. Teòricament. “Ho és
segons el Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona però atenent la lògica
i les teories científiques, no ho és pas”, recorda la presidenta de Volem Signar i Escoltar. Dels
alumnes sords de P2 a la Forestier que el curs vinent faran P3 “sospitem que els enviaran a una
altra escola. Mentre considerin que la llengua de signes és el pla B o fins i tot el Z els nens sords
continuaran amb la mateixa problemàtica i els drets de les persones totalment vulnerats”.

Diverses normatives en joc

L’article 24 de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions
Unides de 2006 estableix que els estats signants han de “facilitar l’aprenentatge de la llengua de
signes i la promoció de la identitat lingüística de les persones sordes“. A més, la Llei
17/2010, del 3 de juny, de la Llengua de Signes Catalana reconeix la llibertat de la família a
escollir la modalitat educativa exclusivament oral o bilingüe en LSC i LO del territori per als seus

https://www.totbarcelona.cat/societat/educacio-bilingue-alumnat-sord-eso-perilla-barcelona-279273/


fills sords i sordcecs.

La Llei d’educació 12/2009, del 10 de juliol i el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, fan una aposta clara pel
concepte d’una escola per a tothom que no exclogui ningú i que garanteixi l’equitat i la
igualtat d’oportunitats i d’èxit educatiu.

En la carta enviada a la gerent del Consorci, les dues entitats entenen que des de
l’administració hi va haver “joc brut” a la reunió perquè també hi eren presents “sense previ
avís” la directora i l’adjunt de direcció del CREDA de Barcelona. És un servei educatiu específic
de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb
greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu
desenvolupament personal, social i curricular.

Concepcions oposades del bilingüisme

Segons Esperanza Morales, catedràtica de lingüística i experta en bilingüisme, el problema rau
en la concepció del bilingüisme atès que “des dels CREDA, en cas d’acceptar la llengua de
signes, només la veuen com un mitjà d’accessibilitat cap a la llengua oral” mentre que el
projecte de Tres Pins la considera una llengua natural 1 per als seus fills i, al mateix temps, un
mitjà per adquirir la llengua oral -català i castellà- com a llengua 2.

Així doncs, Morales pensa que la proposta dels CREDA és “discriminatòria perquè considera el
nen sord com algú amb un dèficit al qual cal normalitzar oralment” però el nen sord “té dret a
que se li accepti la seva discapacitat sensorial, en igualtat de condicions amb els oïdors”.

Així doncs, la catedràtica recorda que el nen sord té els següents drets: a adquirir una llengua
natural des dels 0 anys de manera nativa al mateix temps que la llengua oral tal i com fan els
oïdors, “perquè només així podrem aturar els casos de privació lingüística”; a tenir mestres
sords nadius des de l’educació infantil i a ser en una aula amb companys sords perquè s’hi
pugin desenvolupar socialment de manera completa; a tenir companys oïdors i per això defensa
l’educació compartida bilingüe, és a dir, un bilingüisme basat en el fet que a la mateixa aula hi
hagi alumnes sords i oïdors i dues mestres, una que parli i una altra que signi. “És un requisit
que tampoc existeix a Tres Pins perquè aquest model, que fa anys era l’enveja d’altres
comunitats autònomes, s’ha anat desmantellant i està morint”.

Necessitat de diàleg

Morales reclama que l’administració es posi a negociar amb les famílies en comptes de
decidir per elles. En aquest sentit, l’article 74.2 de la LOMLOE estableix que “la identificació i
valoració de les necessitats educatives d’aquest alumnat -en referència al que presenta
necessitats educatives especials- es farà per personal amb la qualificació adequada i en els
termes que determinin les administracions educatives. En aquest procés seran preceptivament
escoltats i informats els pares, mares o tutors legals de l’alumnat”.

Marian González resumeix la reunió com a “maltractament institucional” i retreu a Mercè Massa
un seguit d’afirmacions emeses durant la trobada: el fet que atribuís als professionals del
CREDA la decisió sobre l’orientació als infants sords cap al tipus d’escolarització més oportú
atenent les seves característiques; que el Decret d’Inclusió no permet la segregació de



l’alumnat; que les famílies no poden dir si els agraden els centres educatius per als seus fills/es;
que no faran institut escola a Tres Pins i és de justícia que els infants sords tinguin modalitat
educativa bilingüe a l’ESO “però ja ens diran on i com” i que abans de l’inici del període de
preinscripció del febrer les famílies rebran la resposta del Consorci respecte la continuïtat del
recurs de modalitat bilingüe a l’ESO, en una decisió que serà dels professionals.

La presidenta de Volem Signar i Escoltar sent que la modalitat bilingüe “descafeïnada que tenim
se’n va a n’orris i l’administració no vetlla per una educació veritablement inclusiva ni per un
desenvolupament integral de la infància sorda”.
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Catalunya afronta un reinicio de curso
caliente con las huelgas de sanitarios y
docentes | Público
La Generalitat afronta un reinicio de curso caliente este enero por las huelgas de los
trabajadores públicos en la sanidad y la educación convocadas simultáneamente el 25 y 26 de
este mes. Por un lado, los sanitarios redoblan la presión para mejorar las condiciones laborales
postpandemia y, por el otro, los docentes vuelven a la movilización después de que el acuerdo
alcanzado con el Govern en septiembre no esté dando los frutos que esperaban. Los docentes
remarcan la unión de las dos huelgas por "la defensa de los servicios públicos y sus
trabajadores" en un momento en el que los Presupuestos de la Generalitat están en
negociación.

El médico de familia y vicesecretario general de Metges de Catalunya, David Arribas, explica
por teléfono a Público que existe "una situación de total agotamiento de la profesión médica".
Por eso es necesario tomar medidas para evitar una "quiebra" del sistema sanitario que el
sindicato mayoritario del sector, convocante de la huelga, ve cercana. También se ha sumado la
Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, formada por ocho organizaciones minoritarias que
agrupan a todos los colectivos sanitarios.

Enfermeras y demás personal sanitario también se han sumado a la llamada de los médicos

A finales de diciembre, Salut firmó un preacuerdo para el convenio de la red concertada del
sistema sanitario público (Siscat) con las patronales y sindicatos CCOO, UGT y SATSE. El texto
incluye 460 millones suplementarios para 2023 para hacer posible las mejoras del convenio,
entre ellas un incremento salarial de hasta el 3,5% -como los funcionarios-, revertir los recortes
de 2010 y blindar e incrementar las retribuciones por cumplimiento de objetivos (DPO) y también
las de las guardias.

Metges de Catalunya no lo suscribió y apostó por la convocatoria de huelga, que tiene como
una de las principales reivindicaciones la reducción de la carga de trabajo. "El preacuerdo no
abordaba lo que creemos primordial, como es poner un tope en las agendas o regular las
jornadas anuales", sostiene Arribas. Actualmente, los médicos de familia realizan unas 45 o 50
visitas al día en Catalunya, y en algunos casos hasta 60, cuando lo óptimo sería 25. Además, el
sindicato recela de algunas de las medidas incluidas en el acuerdo y sostiene que no revierten
los recortes.

Primera huelga en la sanidad después de la pandemia

Metges de Catalunya defiende ir mucho más allá de la propuesta de Salut y remarca que no se
trata de nuevas reivindicaciones, sino que buena parte se arrastran desde los años de la crisis y
los recortes, que supusieron la pérdida de 900 facultativos en la atención primaria. Actualmente
no están en conversaciones con Salut, pero Arribas expresa la predisposición del colectivo para
reanudarlas. Preguntado por esta convocatoria, el conseller Manel Balcells respondió que el
sindicato es "libre de realizar las acciones que crea oportunas", pero confía en que los
trabajadores del sistema, cuando lean la letra pequeña del preacuerdo, "valoren lo que
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significa".

Los recortes supusieron la pérdida de 900 médicos en la primaria

Las últimas huelgas datan de 2018 y 2019, con acuerdos parciales, y en verano de 2020 se hizo
una convocatoria que finalmente fue cancelada por el repunte de la covid. Sobre nuevas
movilizaciones más allá de las de fin de mes, Arribas alerta: "No vamos a detenernos hasta que
las reivindicaciones que creemos que son lícitas sean negociadas y se vean corregidas".

Actualmente, también está en negociación el convenio del Institut Català de la Salut (ICS). El
sistema sanitario catalán se creó en 1990 con la Ley de ordenación sanitaria de Catalunya
(LOSC) y ahora lo forman unos 140.000 trabajadores. Unos 50.000 trabajan para el ICS, la gran
empresa pública, y unos 70.000 en diversas entidades proveedoras, que se agrupan bajo el
paraguas del SISCAT y que ahora han firmado el convenio. El Hospital Clínic, del Mar, Sant
Pau y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) tienen convenio propio.

Educación reanuda las movilizaciones

Por otra parte, la huelga del 25 y 26 de enero supone la reanudación de unas movilizaciones
que el sector educativo pausó en septiembre después de nueve jornadas de paros el pasado
curso. Los sindicatos llegaron a un acuerdo con Educació, pero avisaron de que si no había
más avances volverían a la calle, como finalmente será, aunque por ahora sólo convoca
USTEC. Las demás huelgas habían sido unitarias.

Su portavoz, Iolanda Segura, remarca por teléfono a Público que "hay que presionar ahora
porque están los presupuestos", y lamenta que en lugar de priorizar los servicios públicos se
planteen proyectos como la ampliación del aeropuerto o la construcción del macrocomplejo
Hard Rock en el Camp de Tarragona.

USTEC lamenta que se destinen recursos a macroproyectos como el Hard Rock

Entre las principales reivindicaciones, los docentes piden revertir los recortes, negociar el
calendario del curso, un pacto de estabilidad del personal interino y la vuelta de los sexenios
con ciertas condiciones. Hasta ahora las propuestas que les ha hecho el Govern las consideran
"insuficientes" y desde la última mesa, antes del inicio de las vacaciones escolares, no han
vuelto a reunirse. 

Sin embargo, la directora general de Professorat del Departament d'Educació, Dolors Collell,
aseguró que la ciudadanía "no entenderá" la huelga después de haberse firmado un acuerdo
"histórico" y mientras todavía hay negociaciones en marcha. En declaraciones a los medios
cuando se anunció la movilización, Collell lamentó la convocatoria en el momento en que se
está a punto de alcanzar "nuevos acuerdos" y existe un clima y una relación "institucional" con
los sindicatos que permitiría " avanzar" en la negociación.

Pero USTEC considera que son avances insuficientes y también lamenta el "desbarajuste
organizativo" que ha supuesto la medida estrella del acuerdo de septiembre. La reducción de
una hora lectiva a todos los maestros y profesores a partir de la próxima semana, es decir, a
medio curso, ha supuesto rehacer los horarios. Segura critica también que, aunque la medida
implica la contratación de nuevos profesionales, se ha hecho un cálculo "a la baja" y no se han
cogido todos los necesarios. "Seguiremos luchando con lo que consideremos necesario, lo que

https://elpais.com/espana/catalunya/2022-07-07/los-sindicatos-educativos-catalanes-convocan-huelga-el-7-de-septiembre-primer-dia-de-curso-en-los-institutos-y-el-28.html


queremos es una educación de calidad", concluye.
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El Consell incrementa un 33 % la dotación
para las becas de movilidad en el curso
2022-23 | Saforguia.com Guía referente en
La Safor.

La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha incrementado en un
33 % la dotación de las becas de movilidad, por lo que destina un total de 800.000 euros a
becas para facilitar la movilidad internacional y nacional del estudiantado. Además del programa
de movilidad internacional, Erasmus+, este incremento presupuestario abre la posibilidad de
establecer convocatorias específicas de otros programas de movilidad nacional como es el
denominado Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE).

 

Este programa permite a los estudiantes de grado realizar un periodo de estudios en una
institución universitaria distinta a aquella en la que está matriculado con garantías de
reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.

 

En cuanto a las becas de movilidad internacional, Erasmus+, se pueden beneficiar de estas
ayudas, que alcanzan hasta los 1.550 euros por estudiante, las personas matriculadas en el
curso 2022-23 en las universidades que integran el Sistema Universitario Valenciano, en sus
centros adscritos, o en los centros de Enseñanzas Artísticas adscritos al ISEACV y que vayan a
realizar parte de sus estudios en instituciones europeas de Educación Superior de cualquier
estado miembro de la Unión Europea o terceros países integrados en el Programa Erasmus+ y

https://saforguia.com/art/70731/el-consell-incrementa-un-33-la-dotacion-para-las-becas-de-movilidad-en-el-curso-2022-23


Reino Unido.

 

Las becas Erasmus tienen por finalidad garantizar y mejorar la participación del estudiantado
valenciano en los programas de movilidad internacional para la realización de estudios en otros
países, a la vez que también fomentan la dimensión europea de las universidades valencianas.

 

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno,
destacó “el compromiso de este Consell por garantizar el acceso a los estudios superiores a
todo aquel y aquella que quiera formarse, por ello, hemos doblado la inversión para becas
universitarias desde 2015, llegando a los 33 millones para este curso académico 2022-2023”.

 

Con las becas de movilidad, apuntó Josefina Bueno, “queremos contribuir a aliviar el gasto de
las familias valencianas que tienen a un hijo o hija estudiando fuera de casa, a la vez que
garantizar la igualdad de oportunidades, porque las becas no son un regalo, sino que son una
oportunidad para quienes menos tienen”.
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Impulsen una prova pilot del programa
Erasmus+ entre els estudiants de Formació
Professional | ACN | Barcelona | Societat | El
Punt Avui
El Departament d’Empresa i Treball, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha
impulsat una prova pilot del programa Erasmus+ amb l’objectiu que se’n puguin beneficiar els
estudiants de Formació Professional. El nou programa permet que els alumnes d’FP puguin
realitzar pràctiques a l’estranger durant un període d’entre 32 i 62 dies. Les persones
beneficiàries rebran una beca per cobrir l’allotjament, la manutenció, el viatge d’anada i tornada i
altres costos derivats de la mobilitat. El període de sol·licituds estarà obert entre el 9 i el 31 de
gener. Tot plegat compta amb un pressupost de 126.725,40 euros, que es distribuirà en funció
de les demandes presentades fins a exhaurir-se.

El Departament d’Empresa i Treball també preveu realitzar un “seguiment individualitzat” de
cada participant. Els beneficiaris podran demanar un import fix per suport lingüístic per aprendre
l’idioma del país de destinació. També es preveu finançament addicional per a les persones
amb necessitats especials. Les estades d’aquesta primera convocatòria s’hauran de fer entre el
10 d’abril i l’11 de juny d’aquest any.

El nou programa també permet que el personal vinculat als centres de formació pugui fer
estades a l’estranger d’una setmana per millorar el seu perfil professional.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2237836-impulsen-una-prova-pilot-del-programa-erasmus-entre-els-estudiants-de-formacio-professional.html
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Qué puede y qué no puede la escuela frente
a la violencia de género - El Diario de la
Educación
El Diario de la Educación 

está editado por una Fundación y hacemos un periodismo libre, independiente y con voluntad
de servicio a la comunidad educativa. Para fortalecer nuestro compromiso necesitamos tu
colaboración. Tenemos tres propuestas: 

Hazte suscriptor

 / 

Compra nuestra revista

 / 

Haz una donación. 

Este artículo ha sido posible gracias a vuestra implicación.

Suscríbete

Somos la única entidad sin ánimo de lucro del país que nos dedicamos al periodismo. Nosotros
no pondremos muros de pago, pero necesitamos ser 1000 suscriptores para seguir creciendo.

Pulsa aquí y ayúdanos

El sistema educativo no lo puede todo. Esto lo saben bien quienes todos los días están en clase 
intentando sostener nuevas leyes educativas, implantar el nuevo currículo mientras gestionan el
anterior, con clases saturadas, sin los apoyos necesarios y un largo etcétera que justifica, en
buena medida, la existencia de la prensa educativa.

La igualdad y la lucha contra la violencia de género desde las escuelas es uno más de los
temas que, de una manera y otra, se le reclaman a la escuela y a su profesorado. Pero es difícil
saber qué impacto tiene lo que se hace desde los centros educativos.

Como comenta Rocío Anguita, docente de la Universidad de Valladolid con diferentes
publicaciones relacionadas con el tema, la mayor parte de las actuaciones que se desarrollan
en los centros educativos son “anecdóticas” en tanto en cuanto las desarrollan entidades ajenas
a los centros y financiadas, en los mejores casos, por ayuntamientos o diputaciones. Se trata de
esas charlas y talleres que se desarrollan en momentos muy concretos, o alrededor de
efemérides como el 8M o el 25N, pero cuyo impacto queda sin medir, evaluar o alargar en el
tiempo.

La Federación de Enseñanza de CCOO reclamaba hace unos días la implantación de una figura
de coordinación en los centros educativos, con horario dedicado en exclusiva. Iria Antuña es la
secretaria de Mujer, Políticas de Igualdad y LGTBIQ+ de la FECCOO. Argumenta que la Lomloe

https://eldiariodelaeducacion.com/2023/01/04/que-puede-y-que-no-puede-la-escuela-frente-a-la-violencia-de-genero/
https://eldiariodelaeducacion.com/2020/02/24/el-diario-de-la-educacion-es-de-sus-suscriptores-forma-parte-de-nuestra-comunidad/
https://eldiariodelaeducacion.com/2020/02/24/la-revista-ed-el-diario-de-la-educacion-en-papel-para-leer-y-guardar/
https://eldiariodelaeducacion.com/2020/02/24/tu-donacion-tiene-retorno-apoyar-el-diario-y-recuperar-hasta-el-75-de-tu-aportacion/
http://lectorasylectores.eldiariodelaeducacion.com/
https://lectorasylectores.eldiariodelaeducacion.com/


obliga a que estos temas de igualdad entre hombres y mujeres se traten en la escuela “pero falta
una persona encargada de coordinar todos esos contenidos”. Y, como suele pasar, asegura, “los
temas transversales quedan en el aire”, algo con lo que Anguita está de acuerdo e insiste en la
necesidad de que ciertos asuntos se introduzcan en el currículo oficial. “Los temas transversales
son de todos y de nadie” con lo que “tienen muchas limitaciones”.

 

La figura que reclama CCOO ya estaba recogida en la LOE, una coordinadora de igualdad en el
consejo escolar. Desapareció con la Lomce y todavía no ha vuelto a los centros educativos. A
esto se suma una falta casi total de formación permanente del profesorado sobre estos temas.
Para Antuña es necesario que este perfil disponga de horas de dedicación para asegurar mejor
su labor. Algo parecido a las coordinaciones de normalización lingüística en las CCAA con
lengua propia.

Andalucía y Comunidad Valenciana son dos de las autonomías que cuentan con figuras
similares a las que reclaman desdde Comisiones pero, como asegura Antuña, “dependen de la
buena voluntad” de quienes las ostentan puesto que no cuentan con un horario liberado para
realizar su labor.

La violencia machista y su abordaje en las aulas

La formación permanente en temas de igualdad pasa, primero, por ser voluntaria en cuanto a su
desarrollo por del cuerpo docente. Además, depende en su práctica totalidad de la oferta que
realizan las administraciones públicas que, según parece, no han apostado en los últimos años
demasiado por ella. Para Antuña, además, con la excusa de la pandemia, se ha apostado por la
formación online y no está volviendo la presencial, con lo que en general ha perdido calidad y,
sobre todo, todo aquello relacionado con el trabajo en grupo.

Anguita comenta que durante 2020, en el transcurso de una investigación en la que trabajaba en
el seno de la Universidad de Valladolid y en relación a la enseñanza secundaria, la igualdad
entre hombres y mujeres o la violencia machista no aparecieron en las conversaciones. “Es
invisible ahora mismo, ha salido de la agenda educativa”, sospecha la investigadora para quien
el aumento de peso de la extrema derecha y sus postulados en relación a la violencia de género
y el veto parental han hecho que crezca la autocensura entre el profesorado “para evitar líos”
con las familias. “Hemos dado marcha atrás”, sentencia.

En este mismo sentido, Antuña señala cómo diferentes investigaciones aseguran que el 25 %
de los adolescentes (chicos) creen que la violencia de género es un invento. “El discurso de
extrema derecha, afirma, está calando entre los adolescentes”.

 

Recientemente, María José Díaz-Aguado ha publicado el libro Prevenir la violencia educando
en valores, un volumen en el que hace un recorrido sobre diferentes investigaciones en relación
a la prevención de diferentes tipos de violencia, entre ellos, la de género y en el sno de la pareja
afectiva. Entre las muchas cosas que asegura la investigadora se encuentra el que diferentes
proyectos ed investigación que han trabajado el tema en escuelas en las últimas décadas han
promovido importantes cambios entre chicas y, sobre todo, chicos, así como entre el profesorado
a la hora de “ver” la violencia de género.

https://eldiariodelaeducacion.com/2018/11/21/la-violencia-machista-y-su-abordaje-en-las-aulas/


Díaz-Aguado asegura que “el trabajo con los chicos para superar la masculinidad orientada al
dominio debe ir acompañada del trabajo con las chjicas para promver su empoderamiento
superando la sumisión”.

Rocío Anguita recuerda que hay multitud de materiales e informes para trabajar la VG
elaborados por todo tipo de instituciones como los institutos de la Mujer de las autonomías (“el
de Asturias, particularmente, también el de Andalucía o el de Canarias, dirigido por una docente
hoy día”, explica). Pero es importante que los mandatos que en los últimos años se recogen en
la legislación general, como la de la violencia contra las mujeres o contra la infancia, den el
salto a los desarrollos que se hacen en el sistema educativo por parte de las administraciones.
“Las políticas de igualdad no saltan a educación, no se conectan”, asegura. Y aunque haya
muchos materiales disponibles, “noo hay soporte institucional para el profesorado”.

Y como tantas otras cosas que se le exigen insistentemente a los centros educativos, “dependen
de la voluntariedad” de quienes recogen el guante.

El papel de la escuela

En el segundo capítulo del estudio La situación de la violencia contra las mujeres en la
adolescencia en España 2020 dirigido por María José Díaz-Aguado hay un análisis
pormenorizado sobre la influencia que tiene la escuela en aquello que saben chicas y chicos
sobre la violencia de género.

El estudio, que ha tenido oleadas diferentes en 2010, 2013 y 2020, refleja algunos cambios a lo
largo de esa década en lo relativo a los medios por los que les llega la información a chicas y
chicos. Internet (74.9 %) y la televisión y el cine (70,4 %) son los medios más habituales para
que las y los adolescentes reciban información.

Tras esto se encuentran las campañas de sensibilización en la calle o el transporte público (52,2
%), la información que obtienen de sus amigas (50,1 %), las explicaciones de alguna profesora
(43,4 %), lo que hablan con algún amigo (41 %) y lo que puedan haber leído (40,1 %). Existen
ligeras variaciones en estas cifras cuando son ellas o ellos, individualmente, quienes
responden.

Pero más allá de la influencia que chicas y chicas dan a los medios que utilizan para conseguir
información más o menos fiable de lo que es o no la violencia de género se encuentra el
contenido de lo que se trabaja en clase con las y los docentes.

Un muy algo porcentaje de adolescentes que participaron en el estudio asegura no haber
tratado nunca o casi nunca cuestiones como la diversidad familiar, el análisis crítico de la
imagen que los medios de comunicación transmiten de hombres y mujeres o el análisis de las
relaciones entre hombres y mujeres. Prácticamente la mitad asegura que nunca o casi nunca
han tratado el papel de las mujeres en los temas que estudian o no han realizado ningún trabajo
sobre sus emociones y su gestión.

 

Las autoras aseguran, en cualquier caso, que el tratamiento de los temas relacionados con la
violencia de género en la escuela tiene una influencia positiva a la hora de prevenir ciertos
comportamientos. Tal vez, uno de los problemas estribe en que, como explican en la última de

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2021/pdfs/Estudio_ViolenciaEnAdolescencia.pdf


las ediciones, a la pregunta “¿Recuerdas que se haya trabajado en tu centro el problema de la
violencia que algunos hombres ejercen contra las mujeres en la relación de pareja o 
expareja?”, respondieron positivamente el 47,8 % de las chicas y chicos que participaron en la
encuesta. A pesar de que no llegaban a la mitad, recuerda el informe, el dato es positivo en
relación a los dos previos, puesto que fue ocho puntos porcentuales mayor.

De quienes respondieron positivamente a la pregunta, la mayor parte asistieron a jornadas y
conferencias (77,2 %); recibieron la explicación de una profesora (73,4 %) y habían visto un
vídeo con anuncios o reportajes sobre el tema 72, 6%).

 

 

Somos la única entidad sin ánimo de lucro del país que nos dedicamos al periodismo. Nosotros
no pondremos muros de pago, pero necesitamos ser 1000 suscriptores para seguir creciendo.

Pulsa aquí y ayúdanos
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:: Sección :: TECNONEWS
Una prova pilot duta a terme a dos instituts d’ESO de l’àrea metropolitana de Barcelona
demostra que la introducció de programes educatius a les aules prevé les addiccions als
videojocs i als jocs d’aposta, i permet sensibilitzar els adolescents i el professorat sobre els
riscos que suposen aquestes activitats d’oci.

 El material que s’ha posat a prova en un pilot a dos centres educatius (Escola Virolai i Institut
Bellvitge) és la unitat didàctica “Què t’hi jugues?”, adreçada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. Les
activitats, dissenyades per ser implementades a l’aula, estan programades a partir de les
competències de l’àmbit Cultura i Valors Ètics del currículum de secundària. 

 El material didàctic ha estat creat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) mitjançant el
programa eduCAC, en el marc d’un estudi científic de la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital
Universitari de Bellvitge (HUB) i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

 Els continguts educatius del projecte, que va ser presentat ara fa un any, han estat sotmesos a
una fase d’intervenció i de pilotatge als dos centres educatius esmentats.

 En cada centre s’han definit dos grups d’alumnes, un grup experimental i un grup control, en
funció de si han participat en la intervenció a l’aula o no. Tots dos grups han respost
qüestionaris, a l’inici i al final del pilotatge, que han estat analitzats pels professionals clínics.
L’alumnat del grup experimental, després de treballar els continguts, ha elaborat productes
audiovisuals en els quals integra reflexions i coneixements sobre el que ha après. Alguns s’han
decantat per narrar partides de videojocs tot adoptant rols diversos (casters, jugadores i
jugadors), i d’altres han triat els podcasts.

 Un cop acabat el pilotatge, la Unitat de Joc Patològic de l’HUB ha analitzat les dades per
extreure’n conclusions i el programa eduCAC ha modificat la unitat didàctica a partir de les
valoracions dels docents que han participat en el pilotatge.

 Pel que fa als resultats i en relació amb els videojocs, s’ha observat que:

 

La intervenció a l’aula a través de les activitats de la unitat didàctica eduCAC implica una
reducció de la intensitat i la freqüència en l’ús de videojocs. Abans de la intervenció, sobre
un 24% de l’alumnat jugava entre 5 i 7 dies la setmana. Després de la intervenció, el
mateix percentatge es situava sobre un 4%. Aquesta troballa constata que la unitat
didàctica té efectes positius en la prevenció. 
Els factors que augmenten les conductes de risc per arribar a tenir una conducta addictiva
amb els videojocs són: ser noi i fer-ne un ús intensiu.

https://www.tecnonews.info/tecnonewscat/estudi_que_t?hi_jugues_sobre_els_riscos_dels_videojocs_i_els_jocs_d%3F


 Pel que fa als jocs d’atzar, s’ha observat que: 

 

Després de la intervenció, l’alumnat identifica millor les conductes de risc i les conductes
problemàtiques associades al joc d’aposta.
Sovint s’observa que l’alumnat normalitza el joc amb rasques, bingos, pòquer, etc., i no
inclou/no reconeix aquestes pràctiques dins els jocs d’atzar.
L’edat (a més edat, més risc) i el grau de distorsions cognitives associades al joc mateix (a
més domini del joc, més biaix) són factors de risc per arribar a tenir una conducta addictiva.

 Cal destacar que en tots els casos les dades de l’alumnat són dades autoreferides, és a dir, que
l’alumnat mateix considera que compleix o no uns criteris, però no és, en cap cas, un diagnòstic
clínic.

 Els resultats s’han presentat durant el mes de setembre a l’equip directiu i als docents de
l’Institut Bellvitge i de l’Escola Virolai. Durant la sessió s’ha informat els centres educatius que
des de la Unitat de Joc Patològic de l’HUB s’ofereix un servei d’assessorament a les famílies de
l’alumnat que ha participat en el projecte.

 D’altra banda, des del programa eduCAC, s’ha modificat la unitat didàctica “Què t’hi jugues?” a
partir de les valoracions dels docents que han participat en el pilotatge: s’hi han inclòs recursos i
eines que han funcionat a l’aula; se n’han replantejat algunes activitats per millorar-ne la
comprensió i l’aplicació a l’aula; i s’hi han redistribuït algunes propostes. El resultat és una unitat
didàctica validada pels docents que evidencia que l’educació mediàtica funciona a l’hora
d’afavorir un consum crític i responsable dels continguts audiovisuals.

 La unitat va ser presentada el 17 de desembre de 2021 al Col·legi de Periodistes, en una roda
de premsa en la qual va participar la coordinadora de la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital
Universitari de Bellvitge i investigadora de l’IDIBELL Susana Jiménez Murcia.

 Jiménez va dir que “si l’any 2005 només un 2% dels pacients que sol·licitaven tractament a la
Unitat tenien entre 16 i 21 anys, durant el 2021 aquesta taxa ha augmentat fins al 9,5%”. De tots
aquests adolescents i joves, un 26,4% ho fa per problemes amb l’ús dels videojocs i un 63,6%,
per addicció als jocs d’atzar. I, més concretament, un 52,4% ho fa per jocs de tipus estratègic,
com ara les apostes esportives.

 “L’edat mitjana, quan arriben a consulta, és de 19 anys i l’evolució del seu trastorn és molt
ràpida, de prop d’un any i mig, i gairebé un 40% ja acumulen deutes”, va dir Jiménez, que va
afegir, en relació amb l’efecte que hi ha tingut la pandèmia, que, “comparant dades d’abans i
després del confinament, s’ha pogut identificar una disminució de l’edat i un augment del nivell
d’estudis, en el moment de la consulta, així com un increment dels casos per addicció als
videojocs”.



 La unitat didàctica “Què t’hi jugues?” està disponible al web www.eduCAC i forma part dels
continguts que ofereix el programa eduCAC als centres educatius per impartir educació
mediàtica a l’aula.

https://www.educac.cat/professorat/unitats-didactiques/que-thi-jugues
https://www.educac.cat/portada
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MÉS DE 2.500 ALUMNES INSCRITS EN EL CONCURS LITERARI AMIC-FICCIONS

La quinzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha assolit 2.535 participants procedents
de 239 centres educatius, dels quals 1659 alumnes són de Catalunya, 633 són del País
Valencià, 218 de les Illes Balears, 22 d’Aragó, 2 d’Andorra i 1 de la Catalunya del Nord. Les
inscripcions per participar en el certamen de creació literària es van activar el passat 3 d’octubre,
i continuen obertes per a qualsevol alumne de 14 a 18 anys fins al dia 31 de gener a través de la
pàgina web www.amicficcions.cat.

El funcionament
El concurs “AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries” està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys
que cursin 2n cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà. L’objectiu principal
d’aquesta iniciativa, creada per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC),
busca impulsar la creació literària i el treball en equip dels estudiants. Així com fomentar
l’escriptura i la literatura en català.

Prenent cinc inicis de novel·la: Nosaltres a la lluna d’Alice Kellen, Ciutats de Fum de Joana
Marcús, Jaufré (anònim), El que penso (sobre tot) de Jordi Sierra i Fabra i Terres mortes de
Núria Bendicho Giró. Els participants han d’escriure un relat dividit en tres capítols i penjar-los a
través del web del concurs seguint el calendari d’entrega. Els alumnes podran participar tant
individualment com en grup de fins a tres persones.

Jurat, premis i gran final 
Un jurat format per persones vinculades al món de la literatura i l’educació serà l’encarregat
d’escollir els guanyadors i els finalistes. Es valorarà la qualitat literària dels textos, la coherència
argumental i l’originalitat de les històries. La segona quinzena del mes d’abril es publicaran els
noms dels finalistes, i durant el mes de maig es farà l’entrega de premis i diplomes en diversos
actes arreu dels territoris de parla catalana.

Els premis de l’edició d’enguany són: iPhone, PlayStation, iPad, Smartwatch i auriculars sense
fils. També es premiaran als professors més motivadors dels diferents territoris que més alumnes
hagin presentat al concurs i, entre els quals, més relats hagin arribat a la final. Entre els premis
al professorat per províncies sortirà el Premi al Professor més motivador de cada territori, el qual
estarà guardonat amb una estada per a dues persones de dos dies amb sopar o esmorzar
inclòs.

Anteriors edicions
En la darrera edició van participar-hi més de 4.493 estudiants de segon cicle d’ESO, Batxillerat
i CFGM de Catalunya, Illes Balears, País Valencià i Catalunya del Nord, provinents de 284

https://laborrufa.com/el-concurs-literari/
https://media.us3.list-manage.com/track/click?u=c4ef13387c009aaa323be2e7e&id=942d03c14d&e=2b81b4cc4b


centres educatius diferents.

Organitza AMIC, compromís amb l’educació
L’AMIC, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, representa a més de cinc-centes
publicacions en paper i mitjans digitals fortament arrelades arreu del nostre àmbit territorial, que
conjuntament arriben a una tirada en premsa d’1.200.000 exemplars, mentre que en digital
superen els 14.000.000 d’usuaris únics mensuals.

L’Associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta iniciativa a la xarxa que compta amb un
gran èxit de participació dels joves i que té la voluntat de promoure la creació literària, perquè
forma part del seu compromís amb l’educació, la joventut i la creació.

MÉS DE 2.500 ALUMNES INSCRITS EN EL CONCURS LITERARI AMIC-
FICCIONS
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El meu fill decideix quan va a l’escola
“Els infants tenen el dret a decidir sobre allò que els afecta, però no significa que hagin de triar
tot el que hi ha a la seva vida: on mengem plegats, què fem el cap de setmana, on anem per
vacances... Si ho fem així, recau sobre ells una responsabilitat massa gran. No saben el ventall
de possibilitats o les conseqüències de deixar-los fer una tria. Quan han de decidir tot el que
passa, des que s’aixequen fins que van a dormir, els genera un pes important i crea molta
ansietat”, adverteix la doctora Sílvia Blanch, psicòloga i professora del departament de
psicologia bàsica, evolutiva i de l’educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Atorgar-los aquest poder de decisió, doncs, pot alimentar encara més la por. Maria Figueras,
psicòloga clínica i terapeuta familiar, n’explica el motiu: “És important saber escoltar els nens,
però si al final van o no a l’escola és una decisió que ha de prendre l’adult. Probablement no hi
vol anar perquè li costa o s’hi sent insegur. Aleshores, busquem alternatives: acompanyem-lo o
quedem-nos-hi una estona. Així li donem l’oportunitat de surfejar la incertesa en relació amb allò
desconegut i l’ajudem a gestionar l’emoció. Tothom vol defugir d’entrada una emoció com la por,
i quan diu que no vol anar a escola en el fons el que ens està dient és que no vol sentir aquella
sensació: sigui angoixa o l’enyorança dels pares”.

És important saber escoltar els nens, però si al final van o no a l’escola és una decisió que ha de
prendre l’adult ”

Maria Figueras Psicòloga clínica i terapeuta familiar

L’escola és un espai de coneixement, esbarjo, relació i aprenentatge, però, esclar, sense els
progenitors. “¿Quin nen demanaria separar-se sis o vuit hores dels pares tancat en una aula
amb un professor que li digui què ha d'aprendre, de quina manera i a quin ritme? A més, no hi
confia prou perquè l’examina”, diu Yvonne Laborda, experta en criança conscient i autora del
llibre Dar voz al niño (Ed. Grijalbo). Laborda, una de les pioneres en el homeschooling (educar a
casa), proposa que “si un nen no vol anar a l’escola o no s’hi troba a gust hem de preguntar-nos
si s’estan satisfent les seves necessitats legítimes de joc, contacte, vincle i confiança a l’escola”.
Fent només tres dies d’adaptació no és real: "Si el nen està amb un adult prou amorós, dolç, sa i
disposat en un ambient on juga, aprèn, pregunta i està amb altres nens no només hi voldrà anar
sinó que també desitjarà estar-hi dissabtes i diumenges”, afegeix. Segons aquesta especialista,
tots els nens tenen tres necessitats bàsiques: moure’s, jugar i parlar. Són, matisa, tres pulsions
innates que porten dins; i aquestes precisament són les que més es reprimeixen o es limiten a
l’escola convencional.

Anna Carlota Fernández, mare de la Nur, detalla que tot i que a l’escola, on la seva filla va
cursar P5 i primer, li deien que era “molt col·laboradora a classe i es concentrava molt”, quan
arribava a casa era una altra cosa: “Necessitava dues hores per regular-se perquè tornava molt
alterada”, admet la mare. “Havia de fer un esforç massa gran per adaptar-se a classe i sovint
explicava tot el que no li havia agradat. Per a ella, l’escola no era un espai on sentir-se relaxada
i motivada per aprendre”, argumenta. Ara la Nur va a un espai alternatiu de pedagogia activa on
se sent molt a gust i aprèn seguint les necessitats, els ritmes i interessos de forma
personalitzada. Entre les diferents propostes alternatives d’espais d’educació viva, destaca, per
exemple, els adherits a la Xarxa d’Educació Lliure (XELL), integrats per unes 380 famílies.
Segons exposa Marc Alcega, membre del grup de treball, “aquí el que ens trobem és que l’infant
sempre vol venir i hi arriba content. Nosaltres no tenim aules amb cadires sinó racons on hi ha

https://criatures.ara.cat/escola/fill-decideix-l-escola_130_4579230.html


diferents àmbits de coneixement, psicomotriu, simbòlic... Entorns amb natura i tranquil·litat”,
explica. En set dels seus espais, un 8% dels infants han passat abans per centres educatius.

De la decepció a la frustració

Glòria Pladevall, que forma part de l’equip directiu de l’escola Waldorf La Font, de Vic, indica
que a l'etapa infantil el millor lloc on estan els infants és amb els pares a casa. Al centre on
treballa, de pedagogia Waldorf, els espais d'infantil estan pensats com una segona llar i uns
segons mare i pare amb certa flexibilitat horària per trobar el ritme conjunt entre família i escola.
Malgrat això, Pladevall considera que “si demanem al nen què vol a cada moment estem
sobredimensionant aquesta part seva més individual”. Un risc que podria portar-los a futures (i
més grans) decepcions. Així ho asseguren des de l’escola de Sant Esteve de Guialbes. La seva
directora, Anna Gay, alerta que “fer prendre a l'infant decisions que no li pertoquen pot provocar-
li una falta de tolerància a la frustració. En determinats moments, no podrà decidir i es decebrà”.
En canvi, subratlla que després que els alumnes han fet l’adaptació al centre, els dies i les hores
que la criatura necessiti al costat de la família, quan s’hi queden feliços, els aporta satisfacció i
"se senten empoderats”.

El curs passat tornava a casa neguitosa, com si les vivències de l’escola la superessin a l'hora
de gestionar les emocions ”

Emma Soy Mare de la Greta

La Greta és una alumna de l’escola de Sant Esteve de Guialbes. “El curs passat tornava a casa
neguitosa, com si les vivències de l’escola la superessin a l'hora de gestionar les emocions”,
comenta la mare, Emma Soy. Progressivament, va reduir les hores, fins que un dia ja no hi va
anar més. La seva desescolarització va durar sis mesos, un temps d’activitats diverses –algunes
en contacte amb altres famílies que opten per models educatius alternatius—, i també
“necessari” per acompanyar-la davant l’arribada d’una germana petita. Aquest curs, després que
ella ho demanés, hi ha tornat. “Està contenta. Tot i això, ho dosifiquem. No ve totes les hores”,
adverteix Soy, que es mostra partidària de fer jornada continuada a l’escola perquè “respecta
més el ritme dels infants i permet estar més hores amb la família si té l’oportunitat de fer-ho”. En
aquest sentit, Elisenda Pascual, psicòloga i fundadora d’Acompanyament Familiar, opina que
als centres escolars “s’hi fa massa hores”. “L'escola és un instrument que serveix a l'estructura
de la nostra societat, però no és una necessitat autèntica dels infants, sobretot tantes hores i
abans dels 7 anys. Els infants, abans d’aquesta edat, necessiten passar més temps aferrats a la
seva figura de referència per afavorir el seu neurodesenvolupament. Tanta estona sense tenir-hi
contacte –sempre que aquesta figura sigui nutrícia— no afavoreix a la seva salut mental”.
Malgrat això, Pascual hi veu un repte: “Hem d’agafar-ho com una oportunitat per revisar què està
passant actualment a l’escola” i “reformular-la perquè s’adapti a les necessitats reals de l’infant”.

Sense benestar no hi ha aprenentatge

Les emocions, en els infants, han d’anar en primer lloc, abans que
l’escola. És el que proposa Carla Coma, pedagoga. “Els aprenentatges a
les primeres edats tenen lloc a tots àmbits que envolten el nen, no només
a l'escola. En aquests casos, cal prioritzar el benestar emocional de
l'infant, perquè si no es treballa, sí que pot haver-hi un impacte negatiu en



els aprenentatges futurs”, assegura. I és que amb malestar difícilment
s’absorbiran els coneixements. Tal com concreta la psicòloga Anna
Masnou, “tot un grup de nens de tres anys seguint un mestre és
antinatural. A vegades, és més important atendre la part emocional que
l’aprenentatge que poden fer els alumnes en l’àmbit educatiu, perquè si
estàs malament emocionalment no aprofitaràs l’aprenentatge. L’emoció és
la base de tot”, argumenta Masnou, que detalla que funcionem per
creences. “Si els teus pares hi són i t’escolten, se t’haurà instal·lat a la
ment que si et passa alguna cosa, ells hi són. Que el teu benestar importa.
Per tant, atendre la decisió de no voler anar a l’escola és una inversió a
llarg termini, que dona resultat a l’adolescència i a l’edat adulta. Un coixí
de seguretat, autoestima, autocura i seguretat fantàstic”.
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En el seu primer discurs del 2023, 
el primer ministre del Regne Unit, 
Rishi Sunak, va anunciar ahir que 
vol obligar els britànics a estudiar 
matemàtiques fins als 18 anys per 
fer front als baixos nivells d’arit-
mètica del país. Al Regne Unit l’es-
cola acaba als 16 anys, però tots els 
adolescents tenen l’obligació de 
continuar estudiant fins als 18 ja 
sigui a través dels estudis preuni-
versitaris de dos anys (A-Levels), 
de cursos tècnics o de pràctiques 
en empreses. L’objectiu és que no 
siguin al carrer. Les matemàtiques 
serien introduïdes tant en els estu-
dis preuniversitaris com en els tèc-
nics i les pràctiques. 

L’anunci de Sunak respon a un 
fet preocupant: uns vuit milions 
d’adults al Regne Unit tenen les ha-
bilitats numèriques d’un nen de pri-
mària. Només la meitat dels joves de 
16 a 19 anys estudien matemàtiques 
i el problema és particularment greu 
entre els més desfavorits, el 60% 
dels quals no tenen habilitats mate-
màtiques bàsiques als 16 anys. 

«En aquest moment, només la 
meitat dels joves de 16 a 19 anys es-
tudien alguna cosa de matemàti-
ques. Ara bé, en un món on les da-
des estan a tot arreu i les estadísti-
ques recolzen totes les feines, els 
llocs de treball dels nostres fills re-
queriran més habilitats analítiques 
que mai», va argumentar Sunak. 

Repte personal 

«Aquest és un repte personal –va 
remarcar–. Les oportunitats que he 
tingut es deuen a l’educació que 
vaig tenir la sort de rebre, i aquesta 
és la raó més important per la qual 
vaig entrar en política, per donar a 
cada nen el nivell d’educació més 
alt possible». Sunak va estudiar al 
Winchester College, una de les eli-
tistes escoles privades del Regne 
Unit. «Gràcies a les reformes intro-
duïdes des del 2010 [quan els con-
servadors van arribar al poder] i a 
l’àrdua tasca de tants mestres ex-
cel·lents, el progrés ha sigut increï-
ble, i amb el pla correcte i el com-
promís amb l’excel·lència podem 
competir amb els millors sistemes 
educatius del món», va afegir. 

El 2021, quan era ministre de 

Finances de Boris Johnson, Sunak 
ja va destinar 600 milions d’euros 
a la posada en marxa d’un progra-
ma que incloïa cursos de matemà-
tiques i una plataforma online per 
millorar les habilitats de la pobla-
ció; la manca del Regne Unit en 
aquest camp és majúscula. Només 
el 22% dels estudiants de secun-
dària tenen els coneixements que 
es requereixen en matemàtiques a 
aquesta edat. El país està per sota 
de la mitjana de l’Organització per 
a la Cooperació i el Desenvolupa-
ment Econòmics (OCDE).  

Una investigació de Pro Bono 
Economics va concloure que el baix 
nivell de matemàtiques afecta la 
productivitat del país i la progressió 
laboral. Les persones amb habili-

tats numèriques més baixes gua-
nyen menys diners i tenen més risc 
d’atur i de pitjor salut. Uns 16 mili-
ons de treballadors al Regne Unit 
amb poques habilitats aritmètiques 
guanyen una mitjana de gairebé 
1.600 lliures (1.800 euros) menys 
l’any del que podrien guanyar amb 
un nivell bàsic d’aritmètica.  

Difícil posada en marxa 

El pla no és més que una propos-
ta, ha de ser aprovat al Parlament 
i no serà fàcil. John Redwood, 
també conservador, va rebatre 
que la prioritat ara hauria de ser 
reduir la immigració il·legal. I Nigel 
Farage, exlíder de l’Ukip, va pre-
guntar irònicament: «¿Com una 
equació quadràtica pot ajudar a re-
parar un país trencat?».  

Els partits de l’oposició, laboris-
tes i liberaldemòcrates van afirmar 
que aquest pla és el reconeixement 
del fracàs del Partit Conservador en 
matèria d’educació. L’última refor-
ma educativa que hi va haver al Reg-
ne Unit la van portar a terme els 
conservadors el 2010. n

Matemàtiques obligatòries 
fins als 18 al Regne Unit

El Govern del conservador Rishi Sunak planteja una polèmica 
reforma educativa, que ha de ser aprovada encara al Parlament.
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Un adolescent britànic, en plena hora d’estudi.
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Uns vuit milions  
d’adults tenen  
les habilitats 
numèriques de 
nens de primària
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