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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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❘ LLEIDA ❘ La Paeria impulsa un 
projecte pel qual vint univer-
sitaris voluntaris faran aquest 
curs de mentors de sengles 
alumnes de tercer i quart d’ESO 
d’instituts de Lleida ciutat, que 
estiguin en situació de vulne-
rabilitat socioeconòmica i amb 
desmotivació respecte als estu-
dis, de manera que corren el risc 
d’abandonar-los. L’ajuntament 
ja ha licitat el servei per un im-
port de 14.000 euros, amb fons 
Next Generation. 

El curs passat es va posar en 
marxa aquesta iniciativa com a 

prova pilot amb dotze parelles, 
emmarcada en el Pla de Millo-
ra de les Oportunitats Educati-
ves que finança Educació, però 
aleshores no era obligatori que 
els mentors fossin universitaris. 
No obstant, la documentació 
inclosa en l’actual concurs de-
talla que l’“èxit” va consistir 
que precisament al final van ser 
estudiants dels graus d’Educació 
Social i d’Educació Primària.

Està prevista la contractació 
a través d’una entitat d’un pro-
fessional que coordini el pro-
jecte, que haurà de seleccionar 

i formar els mentors, supervisar 
i orientar les seues tasques i fer 
un seguiment dels adolescents 
mentorados. 

Els mentors, per la seua part, 
oferiran un acompanyament 
individualitzat als alumnes 

d’ESO, una orientació en el seu 
procés de desenvolupament aca-
dèmic i personal i un referent 
positiu a l’hora d’establir una 
relació de confiança i de suport 
emocional. 

Els objectius són fomentar la 
igualtat d’oportunitats per a tots 
els alumnes, millorar-ne els re-
sultats acadèmics i afavorir-ne 
la integració i la de les seues 
famílies.

El servei s’adjudicarà per a 
aquest curs, però està contem-
plada una pròrroga per al vinent 
(2023-2024).

Universitaris seran mentors de    
vint alumnes vulnerables d’ESO
La Paeria licita el servei per a aquest curs i amb possible pròrroga per al vinent || 
Els objectius són millorar-ne els resultats acadèmics i afavorir-ne la integració

ENSENYAMENT INICIATIVES

RISC D’ABANDÓ

Els mentorats seran de 

tercer i quart d’ESO en risc 

socioeconòmic i d’abandó 

dels estudis

Servei per millorar la 
recollida porta a porta

SOSTENIBILITAT RESIDUS

❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha tret a lici-
tació per 173.434,14 euros, IVA 
inclòs i finançat amb els fons 
Next Generation, el seguiment 
del funcionament i de la partici-
pació en la recollida de residus 
amb el model porta a porta do-
miciliària, que s’aplica a Ciutat 
Jardí, Vila Montcada i en zones 
de Pardinyes i Balàfia, i a la zo-
na comercial de la ciutat. 

L’adjudicatari haurà de fo-

mentar la participació i fer una 
campanya en la qual haurà 
d’elaborar material gràfic que 
inclogui la difusió de cartells 
a les bústies i repartir-los si és 
necessari. 

Entre altres aspectes, hau-
rà de saber el coneixement del 
grau de participació del porta 
a porta, recollir queixes i sug-
geriments i ser capaç de resoldre 
incidències, entre d’altres. Bosses d’escombraries del porta a porta al carrer.

SEGRE

Competència per 
a l’Avant entre 
Barcelona i 
Tarragona

ALTA VELOCITAT

❘ LLEIDA ❘ La Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competèn-
cia ha habilitat Iryo a ope-
rar quatre noves rutes des de 
Barcelona i Madrid, inclosa 
una d’alta velocitat entre la 
capital catalana i Tarrago-
na. La CNMC argumenta 
que els serveis d’Iryo “res-
pecten l’equilibri econòmic 
del contracte de servei públic 
que té Renfe”, vigent fins al 
2027. Un portaveu d’Iryo va 
afirmar que ara per ara “no 
hi ha novetats” respecte a 
una ruta que inclogui Llei-
da, però va apuntar que “no 
descarta, una vegada hagi 
posat en marxa totes les des-
tinacions, obrir l’espectre de 
forma progressiva”.

Preveuen 1.300 
contractes per 
les rebaixes

OCUPACIÓ

❘ LLEIDA ❘ La campanya de re-
baixes generarà 1.300 nous 
contractes de treball a Lleida, 
segons les previsions d’Ade-
cco. Xifra en 34.840 les con-
tractacions a tot Catalunya, 
la qual cosa implica un incre-
ment de l’11,9% respecte al 
mateix període de l’any pas-
sat. Assegura que les previsi-
ons són més “optimistes” que 
les de Nadal i el Black Fri-
day ja que s’espera “un major 
consum” estimulat per la re-
ducció de preus. Les rebaixes 
oficials comencen el dia 7, 
encara que grans superfícies 
i comerços de l’Eix ja les han 
iniciat.

El PP reclama 
millorar el carrer 
Ramon Soldevila

URBANISME

❘ LLEIDA ❘ El portaveu del grup 
municipal del PP, Xavier Pa-
lau, reclama la remodelació 
integral del carrer Ramon 
Soldevila, tal com reivindi-
quen també els veïns. Propo-
sa ampliar voreres, repintar 
passos de vianants, millorar 
la il·luminació i la seguretat 
viària i eliminar barreres ar-
quitectòniques, sobretot en el 
tram entre República del Pa-
raguai i Acadèmia, que coin-
cideix amb l’accés al col·legi 
Maristes. Considera que la 
Paeria “malgasta els diners 
en obres innecessàries com 
les de la rambla d’Aragó i 
Prat de la Riba”.
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Diez comunidades participarán en un
ensayo piloto para testar la futura Ebau
Estudiantes de Primero de Bachillerato de al menos diez comunidades, además de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, participarán en el primer ensayo piloto que testará si el futuro
examen de acceso a la universidad está bien enfocado o si, por el contrario, es necesario
modificarlo.

Fuentes del Ministerio de Educación han confirmado a Efe esta información adelantada por El
País y han asegurado que se ha ofrecido participar en esta "experiencia" a todas las
comunidades y que han aceptado la mayoría, salvo las del PP, y el País Vasco porque está
haciendo una evaluación de su sistema educativo. Tampoco ha confirmado Aragón porque,
según han trasladado al ministerio, sus autoridades tienen problemas logísticos que están
resolviendo.

Las citadas fuentes han explicado que estas pruebas se harán anualmente hasta la entrada en
vigor de la Ebau definitiva en 2028. En los ejercicios, los estudiantes se examinarán de las
materias comunes, como Lengua, Filosofía y Lengua extranjera y cooficial, sin incluir Historia de
España (aunque sí lo harán en la futura Selectividad). Esto es así porque esta prueba la van
hacer alumnos de Primero y ahí no estudian Historia de España, sino Historia Universal, han
precisado.

Además, se introducirán algunas "preguntas competenciales", es decir, que se dará a los
estudiantes un texto o un trabajo, para que demuestren que no se saben todo de memoria, sino
que son capaces de relacionar dos textos, de analizarlos y de sacar sus conclusiones.

Esta prueba piloto no tienen "ningún valor más allá de servir para testar si van bien enfocadas
las pruebas o hacer las correcciones oportunas", por lo que no se harán públicas. La primera
de todas las que se llevarán a cabo hasta 2028 se desarrollará antes de final de curso.

Esta experiencia se incluye en las propuestas de los grupos de trabajo, compuestos por
profesores de universidades y de Bachillerato, que elaboran el borrador de lo que será la futura
Ebau. De sus resultados saldrá la definitiva, ya que, tras analizarlos, se realizarán las
correcciones necesarias.

La implantación de la nueva selectividad se retrasó con la idea de buscar un mayor consenso
sobre la fórmula final de la prueba. También para dar más tiempo a los profesores y a los
alumnos a adaptarse a los recientes cambios introducidos tras la entrada en vigor de la Lomloe,
última reforma educativa. De ahí que los alumnos que se sometan en 2023 a esta prueba
para llegar a la universidad seguirán como hasta ahora con la evaluación por materias.

https://www.20minutos.es/noticia/5089218/0/diez-comunidades-participaran-ensayo-piloto-testar-futura-ebau/
https://www.20minutos.es/minuteca/bachillerato/
https://www.20minutos.es/minuteca/ebau/
https://www.20minutos.es/minuteca/ministerio-de-educacion-cultura-y-deporte/
https://elpais.com/educacion/2023-01-02/dos-mil-alumnos-probaran-la-nueva-selectividad-y-su-opinion-determinara-como-seran-los-examenes.html
https://www.20minutos.es/minuteca/pp/
https://www.20minutos.es/noticia/5084368/0/gobierno-comunidades-autonomas-ratifican-prorroga-ebau-rechazo-pp/
https://www.20minutos.es/minuteca/selectividad/
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Cuando Stéphane Vigneault (47
años) se encontró en la tesitura
de tener que elegir escuela para
sus hijas, descubrió un sistema
educativo, el de Quebec, total-
mente selectivo y unos padres an-
gustiados porque sus hijos deben
pasar un examen para acceder a
las mejores escuelas del país, las
concertadas, para evitar las públi-
cas, convertidas en guetos. Vien-
do que no estaba solo en su indig-
nación, este licenciado en Cien-
cias Políticas fundó en 2017 la en-
tidad École Ensemble, que traba-
ja para presionar al Gobierno pa-
ra conseguir un sistema más
equitativo. Vigneault recibe a es-
te diario en la Fundación Jaume
Bofill, aprovechando su participa-
ción en el Congreso Europeo so-
bre Segregación Escolar ECASS,
celebrado en Barcelona a media-
dos de diciembre.

Pregunta. ¿Tiene solución la
segregación escolar?

Respuesta. Sí, por supuesto.
P. ¿Hay soluciones comunes

que se puedan aplicar en los dife-
rentes países?

R. Las soluciones deben dise-
ñarse amedida, según cada siste-
ma educativo. Pero sí creo que
hay elementos comunes. Lo pri-
mero es que el Estado considere
el sistema educativo como uno,
incluyendo públicas y privadas.
Y segundo, si el centro recibe di-
nero público, este debe velar por
el interés público. El Gobierno
no puede inyectar dinero y des-
pués desentenderse de lo que pa-
sa en la privada.

P. ¿Cómo deben trabajar por
el interés público?

R. No seleccionando a los
alumnos.

P. ¿Las cuotas deberían desa-
parecer?

R. Sí. En todos los países pasa
igual, si hay selección de alum-
nos, hay segregación.

P. Entonces, ¿el problema son
las concertadas?

R. Sí, el origen de la segrega-
ción escolar está en las concerta-
das y sus cuotas.

P. ¿Cuál es la situación enQue-
bec?

R. En Canadá hay un sistema
federal, y ni el Gobierno estatal ni
los municipios tienen competen-
cias. Toda la regulación en educa-
ción depende de las provincias, y
cada una tiene una normativa di-
ferente. En Quebec tenemos es-
cuelas públicas y privadas subven-
cionadas. Estas últimas reciben
fondos públicos, que pueden re-
presentar el 75% de los ingresos.
Las cuotas que pagan las familias
son obligatorias y pueden ascen-
der a unos 3.500 euros anuales.
Estos centros seleccionan a los es-
tudiantes de dosmaneras: con las
cuotas y con el examen de acceso.
Los padres no eligen la escuela, es
la escuela la que elige a los alum-
nos. Los mejores alumnos van a
la concertada y los que no se pue-
den pagar la cuota se quedan en
la pública. El problema es que al-
gunas públicas se percataron de
esto y hacia los añosnoventa deci-
dieron competir con las subven-
cionadas y crearon las escuelas
públicas selectas, que ponían su
punto fuerte en el deporte, el arte
o el ámbito internacional. Y empe-
zaron a seleccionar a los alumnos
también con cuotas y con exáme-
nesde ingreso. Así, tenemospriva-

das subvencionadas, públicas se-
lectas y públicas normales, y aquí
se concentran los alumnos con di-
ficultades, inmigrantes…

P. ¿Enqué consiste la propues-
ta de École Ensemble?

R. Proponemos dos modelos
de escuelas privadas: uno sería
con financiación al 100% por el
Gobierno, como las públicas.
Aquí las privadas podrían seguir
siendo privadas, pero con lasmis-
mas reglas que las públicas: sin
selección de alumnos ni cuotas.
Es lo que bautizamos comoescue-
las contratadas. Esto es lo que hi-
zo Finlandia. Y el segundo mode-
lo serían privadas no contratadas,
sin ningún tipo de financiación
pública para las que quieran se-
guir seleccionando los alumnos.

P. ¿Y los gobiernos tienen sufi-
ciente dinero para asumir el
100% de la financiación de las pri-
vadas?

R. Por un lado, el Gobierno
necesitará aportar más dinero [a

las escuelas contratadas]. Pero
en el caso de que la privada lo
rechace, se pasa del 75% de finan-
ciación a cero, y esto implicamu-
cho ahorro.

P. Eso depende de cuántas pri-
vadas renuncien a la financia-
ción.

R. Hicimos una previsión mi-
rando el Estado de Ontario, con
un perfil social parecido, y allí el
6% de las escuelas son privadas.
Extrapolamos los cálculos y vi-
mos quenuestra propuesta no su-
pone un sobrecoste, sino que el
Gobierno se ahorraría dinero.

P. En la segregación, las fami-
lias tienen un papel clave, porque
muchas optan por escuelas priva-
das para no llevar a sus hijos a
centros conmuchos alumnos vul-
nerables. ¿Cómo se cambia esto?

R. A las familias hay que ofre-
cerles educación gratis, proximi-
dad, buenas actividades extracu-
rriculares y diversidad de alum-
nos. Pero para ello es necesario

rehacer las zonas escolares para
quebarrios de diferente nivel pue-
dan acceder a los mismos cen-
tros. Y conseguir que todas las es-
cuelas tengan un perfil parecido
de alumnos. En los casos que no
se pueda, como último recurso, el
Gobiernodebe aportarmás recur-
sos en ayudas para los alumnos,
material para la escuela…

P. ¿La escuela pública debe ga-
nar prestigio frente a la privada?

R. Si a una familia se le asigna
unaconcertada seguramente pen-
sará que le ha tocado la lotería.
Pero con nuestro sistema, con el
tiempo los resultados de su escue-
la, que antes eranmuy altos, baja-
rán por la mayor diversidad de
alumnos, mientras que los de la
pública subirán. Y entonces la
mentalidad cambiará.

P. ¿Qué consecuencias tiene la
segregación escolar?

R. A lo mejor el concepto de
segregación es un poco abstracto,
pero es muy importante. Quebec
tiene el nivel más alto de abando-
no escolar de Canadá, tanto de
alumnos como de profesores.
Cuando los docentes salen de la
carrera van a parar a las escuelas
públicas con más concentración
de alumnos vulnerables. Se en-
cuentran con muchos problemas
en clase, pero no tienen experien-
cia, así que se queman rápida-
mente. Según las estadísticas que
tenemos, una cuarta parte de los
profesores ha abandonado el tra-
bajo en los últimos cinco años, y
no vuelven a la carrera docente. Y
esto tiene consecuencias para el
sistema y para la sociedad. La es-
cuela debería ser el sitio donde te
encuentras a gente que no es co-
mo tú. Pero si eres un niño de
origen inmigrante y ves que el res-
to va a otras escuelas, ¿quémensa-
je le estamos dando? Claramente,
que es menos importante y que
nunca va a llegar al mismo nivel
que los otros. Además, es un gra-
ve problema para la cohesión
[social] porque, si nohayunamez-
cla, no hay conocimiento de los
otros. Yo pago impuestos y sé que
esútil porque fui a clase conalum-
nosmenos favorecidos, pero si los
ricos no conocen otro tipo de per-
sonas pensarán: “¿Por qué tengo
quepagar impuestos?”No se iden-
tifican con los pobres, ni los po-
bres se identifican con los ricos.

P. ¿A los gobiernos les falta va-
lentía para luchar contra la segre-
gación?

R. Sí, necesitan ser valientes, el
status quo es más fácil. Pero tie-
nen que saber que los resultados
se notan rápidamente. En París,
hace unos años impulsaron una
experiencia en dos escuelas, una
frente a otra; a una iban los ricos
blancos y a la otra, los negros po-
bres. Lo que hicieron fue esto: un
año matriculaban a todos los
alumnos de primero de secunda-
ria en uno de los centros; al año
siguiente, los de primero sematri-
culaban en el otro instituto. Al ca-
bo de un tiempo, los dos centros
eran iguales, con el mismo perfil
de alumnos. Los padres con alto
nivel económico protestaron mu-
cho, pero el Gobierno semantuvo
firme. Con el tiempo las familias
blancas también vieronquenopa-
saba nada si se mezclaban, que
era la sociedad real, y empatiza-
ron con las otras familias. Al prin-
cipio se necesita valentía para em-
pezar, pero funciona.

STÉPHANE VIGNEAULT Coordinador de École Ensemble

“El origen de la segregación
escolar está en las cuotas
de la concertada”

Stéphane Vigneault, el 14 de diciembre en la Fundación Jaume Bofill, en Barcelona. / GIANLUCA BATTISTA

IVANNA VALLESPÍN, Barcelona

El activista pide al
Gobierno de Quebec
un sistema educativo
más equitativo

“Los padres no
eligen el colegio,
sino que este elige
a los estudiantes”

“Hay que ofrecer
educación gratuita,
diversidad de
alumnos y cercanía”
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Els centres educatius incorporen 3.566
docents per fer efectiva la reducció de
l'hora lectiva La República
Un total de 3.566 docents s’incorporaran dilluns vinent als centres per fer efectiva la reducció
d’una hora lectiva als professionals pactada amb els sindicats al setembre. Des de l’anunci de la
mesura els agents implicats han fet una valoració positiva de l’increment de plantilla però les
crítiques també s’han deixat sentir pel moment en què es posa en marxa. En concret,
s’incorporen 1.431 docents a primària i 2.135 a secundària. Els directors consultats per l’ACN
parlen de la sobrecàrrega per haver de refer horaris i del fet que la mesura no permetrà a la
pràctica més temps de treball en equip, tot i que reconeixen que disposar de més personal és
sempre positiu.

Una de les retallades que va afectar el col·lectiu docent ara fa uns 10 anys va ser l’increment de
les hores lectives. La reversió d’aquesta retallada va ser una de les principals reclamacions dels
sindicats durant les vagues del curs passat. Finalment, el Departament d’Educació i els sindicats
van arribar a un acord al setembre per reduir l’hora lectiva als docents aquest curs, però a partir
de gener. Així, a partir del segon trimestre, els mestres de primària passaran de fer 24 hores de
classe a l’aula a fer-ne 23, i els professors d’ESO en faran 18, i no 19 com fins ara.

Cada centre ha aplicat la mesura segons les seves necessitats i realitats. El Departament
d’Educació ha defensat en tot moment que s’ha fet un acompanyament als centres per tal de
poder reorganitzar-se amb els nous recursos. Entre les recomanacions d’Educació hi havia
intentar no substituir tutors ni mestres especialistes, i fins i tot superar el 10% de docents amb
mitja jornada en un mateix centre si feia falta. L’objectiu era tenir el menor impacte pedagògic
possible. A més, la conselleria va assegurar que donaria “màxima flexibilitat” als centres.

Finalment, les especialitats més demanades per incorporar han estat mestres generalistes i de
pedagogia terapèutica a primària i especialistes d’anglès a secundària. En concret, a l’educació
primària s’han demanat 646 mesters de l’especialitat de primària, 267 de pedagogia terapèutica
i 180 d’anglès. A l’ESO, la majoria de centres han optat per professorat d’anglès (241), seguits
dels d’orientació educativa (194), ciències socials (185) i tecnologia (151). D’altra banda, dos de
cada tres nomenaments (67%) s’han produït per a professionals que ja estaven als centres i que
ara completaran la seva jornada o bé allargaran una substitució.

Mantenir horaris i fer menys vigilàncies de pati

La directora de l’escola Fort Pienc de Barcelona, Lourdes Mateu, assegura a l’ACN que la
incorporació de més docents és un “guany” i, tot i les crítiques per com s’ha fet la gestió, deixa
clar que no vol desvirtuar la mesura.
En el seu cas, al gener s’incorpora una nova docent, però per decisió de tot el claustre no
modificaran els horaris, sinó que l’hora reduida la trauran de deixar de fer dues mitges hores de
pati, que recorda que també és horari lectiu. Això permetrà que amb la docent de més amb la
que comptaran es pugui fer suport, de tal manera que hi haurà més temps amb dues
professionals a l’aula.

Mateu destaca que aquest ha estat un acord del seu centre, on molts mestres van dir que

https://www.larepublica.cat/noticies/societat/els-centres-educatius-incorporen-3-566-docents-per-fer-efectiva-la-reduccio-de-lhora-lectiva/


preferien que no se’ls toqués l’horari i que, per contra, poguessin tenir un docent que entrés
durant una hora amb ells a l’aula. A més, han seguit la indicació del Departament d’ocupar a
plaça amb una  persona que estava fent una substitució al centre.

Aquesta directora apunta que hi ha una mancança de professionals en el conjunt del sistema i
afirma que cada cop hi ha més diversitat d’alumnat. En aquest sentit, assevera que si es
pregunta a molts docents, preferirien tenir més hores de suport per poder atendre la gran
diversitat que han d’atendre en el dia a dia.

Una bona mesura en un “temps desafortunat”

Pel representant de secundària a la Junta Permanent de Directors de Catalunya, Joan Cumeras,
l’alliberament d’una hora lectiva del professorat suposa donar resposta a una reivindicació
històrica. “Fa anys que fem una hora de més”, ha recordat Cumeras. De tota manera, el fet que
comenci a aplicar-se a partir del gener és “desafortunat” perquè implica una gran logística per
als equips directius dels centres i organitzar els horaris “a correcuita”.

Cumeras ha recordat que “l’organització del curs ja està feta”, i per això no es podran modificar
assignatures que ja s’imparteixen. Malgrat tot, caldrà que els professors redueixin una hora
lectiva i això vol dir que hi ha assignatures específiques que costarà més de cobrir. “Es fa
impossible cobrir una hora de cultura clàssica o dues de francès a la setmana”, ha afegit el
representant de secundària. Aquesta dificultat per trobar docents de determinades assignatures
encara es complica més en l’àmbit de la Formació Professional. “Hi ha centres que tenen només
un professor d’una matèria, com es cobrirà aquesta hora?”, es pregunta Cumeras.

Malgrat tot, el director insisteix que creu que és una bona mesura i que s’hauria d’haver aplicat
fa temps. “La resta de l’estat ja ho fa i això no vol dir que deixem de treballar una hora”, afegeix.
De tota manera, creu que l’aplicació de la mesura serà el màxim de profitosa a partir del curs
vinent, quan es facin “números per repartir les hores lectives”. En el moment de fer el còmput
definitiu, els equips directius ja organitzaran “el repartiment d’hores correctament” en lloc de fer-
ho sobre la marxa com passarà aquestes vacances de Nadal.

El Clam Educatiu veu les bondats de la mesura però critica el moment

Un dels col·lectius de docents que ja va alertar que veia les bondats de la mesura però no del
moment va ser el Clam Educatiu. Domi Viñas, una de les seves impulsores, insisteix que arriba
en un moment “poc adient”. Creu que hi ha certa improvisació darrera d’aquesta mesura i
constata que està havent molta disparitat a l’hora d’aplicar-la.

En el cas del centre que ella dirigeix, l’Institut Escola El Til·ler de Barcelona, tindran un docent
més a primària i mitja dotació a secundària. En el cas d’infantil i primària encara no havien
acabat de reformular com ho farien quan va acabar el trimestre, i en el cas de secundària havien
demanat un especialista d’anglès. En tot cas, lamenta que aquestes incorporacions no serviran
per tenir més espai de codocència o de debat i treball de l’equip docent, ja que cada docent
tindrà una hora més de manera individual. “No ens permet que hi hagi grups de docents que
puguin parlar, reflexionar o repensar projectes educatius”, comenta.

Viñas proposa al Departament i als sindicats que es faci una valoració de com s’ha aplicat la
mesura en la totalitat dels centres.

Raons per no reduir-se l’hora



En el cas de l’institut Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) han decidit no
reduir-se ara l’hora lectiva. Dos docents del centre han explicat a l’ACN el perquè d’aquesta
decisió. Víctor del Arco Cristià defensa que l’organització del curs es fa a l’estiu i veu un
“despropòsit” haver-ho de refer a mig curs. A més, alerta que a la pràctica pot acabar suposant
més feina individual per a ells.

Des del centre, docents han impulsat un manifest on detallen aquests arguments i defensen que
no es pot fer la feina ben feta amb aquestes “improvisacions”. La seva companya Marta Monfort
Subirana explica que al gener arribaran al centre cinc professors nous que seran “molt
benvinguts” després d’anys de retallades. Afegeix que tindran feina “de sobres”, perquè s’han
incrementat les necessitats i la diversitat per atendre a l’aula.

Això, però, no es traduirà en reduir una hora lectiva als docents, sinó que es mantindran els
horaris “de forma voluntària” -la decisió és individual- durant sis mesos. “Ho seguirem fent
perquè és el nostre compromís amb les famílies i perquè els nostres alumnes es mereixen el
millor”, declara. Al setembre sí que l’aplicaran. “No és el què, és el quan”, insisteix Monfort.

USTEC critica que les dotacions s’han calculat a la baixa

Des del sindicat majoritari, USTEC, reconeixen que la mesura s’aplica en un moment “molt poc
adient”, tot i que insisteixen que és la reversió d’una retallada que suposa un “guany” per als
centres. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha explicat a l’ACN que van estar batallant perquè la
reducció de l’hora lectiva s’apliqués al setembre del 2022 i no al gener del 2023, però que
Educació no ho va acceptar. Reconeix la feinada “impressionat” que s’ha hagut de fer des dels
centres i els “problemes” que ha ocasionat l’aplicació a mig curs.

Mes enllà d’això, critica que suposa la reversió d’una retallada “aplicant una retallada”. I és que
des del sindicat insisteixen que les 3.566 dotacions no cobreixen totes les hores alliberades
amb la reducció de l’hora lectiva per als docents i que hi ha centres que han perdut hores. Des
d’USTEC han reclamat aquests mesos que es cobrissin “totes les hores”, i la seva portaveu ha
assegurat que això es podria haver fet si no s’hagués aplicat el càlcul en base al decret de
plantilles que utilitza Educació habitualment. USTEC els va demanar que fossin “generosos” en
els càlculs, però Segura ha asseverat que “no han volgut de cap de les maneres”.

Educació acompanyarà els centres que no apliquin la mesura

En  un comunicat posterior al manifest del Gabriela Mistral, Educació va assegurar que
acompanyaria els centres que detectés que no aplicaven la reducció de l’hora lectiva perquè ho
facin. “Ningú els pot negar aquest dret”, assegurava la conselleria, que confiava en els equips
directius a l’hora d’aplicar l’adaptació d’horaris. A més, va recordar que els criteris eren “molt
flexibles”.



Mitjà: La Vanguardia en català

Publicat: 03/01/2023

Edició: General

Secció: SOCIEDAD Societat

Audiència: 243.000 Lectores

Difusió: 40.412 Ejemplares

Valor: 9.075€

,* LA VANGUARDIA ) ( ' & % $ # $ DIMARTS, 3 GENER 2023

L’ensenyament superior a Espanya viu un infrafinançament des de famés de deu anys
&$# "!)($'%

nyalades pel condemnat en el seu
recurs.Enunasentènciadel 21de
desembre, laSalaPenaldelTSre-
butjaelrecursdecassaciópresen-
tat per l’home i confirma la deci-
sióquejavaseravaladapelTribu-
nal Superior de Justícia (TSJ) de
lesCanàries.
Els fets vanpassar l’octubre del

2018,dosmesosdesprésquevícti-
ma i agressor posessin fi a la rela-
ció sentimental que havien man-
tingut durant 24 anys. Malgrat la
ruptura, continuaven compartint
casa i, segons la decisió, ell va
aprofitar aquella circumstància
per posar benzodiazepines i ansi-

olítics “d’amagat al menjar” que
donava a la seva exparella, cosa
que “la feia caure en un profund
estat de somnolència que anul·la-
va la seva capacitat volitiva i sen-
sorial”. En aquest context, “sense
elseuconsentiment iaprofitantel
seu estat d’inconsciència, duia a
terme diferents actes de contin-
gut sexual”, des de tocaments a
penetracions, que gravava amb el
mòbil.
Ella va denunciar els fets el de-

sembre del 2019 i va donar lloc a
un procés judicial que va acabar
amb aquesta condemna. Tot i ai-
xò, ell va presentar recursos suc-

ElTSavala lacondemnaaunhomequeva
abusarde l’exmentreestava inconscient
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El Tribunal Suprem (TS) ha ava-
lat la condemna a 12 anys imig de
presó dictada per l’Audiència
Provincial de Santa Cruz de Te-
nerifecontraunhomequevaabu-
sar sexualmentde la seva expare-
lla mentre estava en un “estat de
somnolència profunda” a causa
de la ingesta de medicaments i
subratllaque“elmésrellevant”és
que ella estava pràcticament in-
conscient, no pas com es pren-
gués els fàrmacs, en resposta a les
presumptes contradiccions asse-

cessius on al·legava “falta de cre-
dibilitat” de la víctima per “les
contradiccionsdel seu testimoni”
sobre la ingestadepsicofàrmacs.
La Sala Segona rebutja la im-

pugnació, manifesta que la inges-
ta demedicaments va quedar de-
mostrada i subratlla que “el més
rellevant” no és tant “com es van
subministrar”, sinó “els efectes
que van produir en la víctima”,
que van quedar constatats als en-

registraments realitzats pel ma-
teix condemnat. En referència a
això, els magistrats remarquen
que els vídeosmostren que la do-
naes trobavaen“unestatdesom-
nolència propera a la privació de
sentit”, “incapaçd’exercitar la se-
va llibertat sexual”.
D’altra banda, la dona detingu-

da a Barakaldo diumenge, des-
présd’intentarmatarelsseusfills,
va rebre ahir l’altamèdica i va ser
traslladada a comissaria, segons
informaEfe. Els fills, dos bessons
de 9 anys, estan hospitalitzats
després que la dona els subminis-
trés una substància tòxica no de-
terminada.Ella es va intentar suï-
cidar provocant-se diversos talls
al coll, tot i que abansdeperdre el
coneixement va avisar la seva ex-
parella, el pare dels nens, per in-
formar-lodelqueestavapassant."

Elsmagistrats
remarquen el fet que
la dona fos incapaç
d’exercir la seva
llibertat sexual
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Catalunya i Madrid són les co-
munitats que, tenint en compte
el nivell de riquesa, menys fi-
nançament destinen a les uni-
versitats públiques i, a més, són
les que més cobren als estudi-
ants, segons l’últim informe de
laFundacióConeixement iDes-
envolupament (CYD en caste-
llà).
L’estudi recopila dades de les

47 universitats públiques pre-
sencials espanyoles el 2020, que
els seus ingressos procedeixen
gairebé un 80 % dels governs
autonòmics i pràcticament la
restade les taxes ipreuspúblics.
Segons l’informe CYD 2021-
2022, La Rioja i Cantàbria des-
taquen perquè són les regions
que més transferències fan als
alumnes, seguides per la Comu-
nitat Valenciana, el País Basc i
Navarra.
En aquests cinc territoris, la

despesaperalumneéspersobre
dels 10.000 euros, i, a l’extrem
oposat, s’hi situen les Balears i
Madrid, amb menys de 7.200
euros per estudiant.
Sobre el finançament que re-

ben els campus públics, tenint
en compte el nivell de riquesa
de la regió –comparant els va-
lors del 2020 amb els del 2019–,
totes les regions van augmentar
la ràtio, on més a la Comunitat
Valenciana i les Canàries, amb
prop de nou punts.
L’esforç més gran va tornar a

correspondre a la Comunitat
Valenciana i Cantàbria, acom-
panyadesaquestavegadaper les
Canàries, mentre que a l’altre
costat s’hi situen Catalunya i
Madrid, explica el document de
la fundació, que presideix Ana
Botín.
En el cas de les Canàries –que

el 2019 ocupaven la vuitena po-
sició–, la millora és, sobretot, a
causade la caigudamésgrandel
PIB per càpita el 2020, ja que,
comqueésuna regiómolt turís-

tica, va patir més les restricci-
ons de mobilitat adoptades a
conseqüència de la pandèmia.
Pel que fa a la recaptació per

taxes, preus públics i altres in-
gressos per alumne –és a dir,
l’esforç financerdelsusuarisdel
sistema–, en les tres primeres
posicions hi ha la Complutense,
la Politècnica de Madrid i la
Carlos III, seguides per la Poli-
tècnica de Catalunya, l’Autòno-
madeMadrid i laPolitècnicade
València, totes amb valors su-
periors als 3.000eurosper estu-
diant.
Per regions, Madrid i Catalu-

nya registren els valorsmés ele-
vats al capítol de taxes, preus
públics i altres ingressosel2020
(igual que el 2019), mentre que
al grup de regions amb l’indi-
cador més reduït hi ha les Ca-

Catalunya iMadrid, lesquemenysdiners
destinena lesuniversitatspúbliques
Són les que més cobren als alumnes, segons un estudi de la Fundació CYD

nàries, les Balears i Andalusia.
Amb l’excepció deMadrid, la

resta de les regions van patir re-
trocessos en aquest indicador el
2020,onmésaCatalunya,acau-
sa, bàsicament, de la reducció
dels preus públics universitaris.
Un dels problemes del siste-

ma universitari és la falta d’un
finançament suficient, de ma-
nera que “Espanya es queda sis-
temàticament per sota dels paï-
sos europeus i de l’OCDE a l’in-
dicador de despesa per alumne
o respecte alPIB, com tambéen
la ràtio de despesa per alumne
respecte al PIB per càpita", sub-
ratllen les conclusions de l’in-
forme.
AEspanyael finançamentpú-

blic per a la universitat se situa
entorn d’un 0,7% del PIB, men-
tre que als països europeus i de
l’OCDEpassa d’un 1%
Addicionalment, l’evolució

dels fons públics per a l’educa-
ció superior, desde famésd’una
dècada, ha estat molt negativa a
Espanya. Arran de la crisi del
deute sobirà, a partir del maig
del 2010, Espanya va haver de
fer retallades i augmentar els
impostos i taxes per mirar de
disminuir el dèficit públic.
Això també va afectar les uni-

versitats, amb disminucions en
les transferències rebudes i l’in-
crement dels preus públics uni-
versitaris. Atesa aquesta evolu-
ció, la participació privada de
les famílies en el finançament
universitariha tendit aaugmen-
tar percentualment de manera
clara. Per mirar pal·liar la insu-
ficiència financera, la nova LO-
SU fixa l’objectiu de destinar un
1%del PIB a les universitats.
“Aquesta meta –afegeix la

FundacióCYD– es veu comuna
crida a l’acció; tot i això, perquè
s’executi de manera efectiva,
amoïnaque, araper ara, no s’ha-
gi establert capmecanisme vin-
culant per aconseguir-la, sinó
que simplement és l’especifica-
ció d’una voluntat d’arribar a
aquesta xifra”."

Elscentrespúblics
méscarsd’Espanya
són laComplutense,
laPolitècnica i la
CarlosIIIdeMadrid

Assaigde lanovaEBAUalaprimavera

! Educaciómantindrà la
prova pilot de la nova se-
lectivitat que tenia previst
fer aquest any abans de
l’estiu, encara que la im-
plantació definitiva del
noumodel d’examen s’hagi
ajornat un any. La prova
pilot es farà a la primavera
amb estudiants de primer
curs de batxillerat –per no
distreure els de segon– i,
en principi, es farà en deu
comunitats autònomes
–entre les quals es troba
Catalunya– i a les ciutats
autònomes de Ceuta iMe-
lilla, per decidir com serà

la nova prova d’accés a la
universitat des del 2024,
quan entri en vigor el pri-
mer any de transitorietat a
la nova selectivitat, que
previsiblement estarà defi-
nitivament implantada
l’estiu del 2028. Han de-
cidit no participar-hi les
cinc comunitats governa-
des pel PP, a més d’Euskadi
i Aragó.
El pròxim estiu, una vega-
da s’hagi fet, ja se sabran
tots els detalls sobre com
serà la prova de selectivitat
del primer any de transito-
rietat.
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El 29% de las defensas 
de tesis doctorales 
sigue siendo ‘online’ 
tras la pandemia
● En los últimos cinco años crecen los 
matriculados extranjeros y aquellos que 
compaginan estos estudios con un trabajo

ZARAGOZA. El perfil de los doc-
torandos está cambiando y tam-
bién muchas dinámicas de su for-
mación. En los últimos cinco años 
han aumentado los alumnos de 
otros países que se matriculan en 
la Universidad de Zaragoza, y tam-
bién los que llegan de otros cam-
pus españoles. Asimismo, crecen 
los que compaginan estos estu-
dios y un empleo y, a raíz de la co-
vid, la defensa de tesis por video-
conferencia se ha estandarizado.  

En el curso 2021-2022, con todas 
las restricciones eliminadas, toda-
vía supusieron el 29%. Otro 17% 
tuvo miembros presenciales y  
otros conectados a través del or-
denador, y el resto se hicieron ‘in 
situ’. «Hay miembros de tribuna-
les que vienen de China o Estados 
Unidos y, por agenda, no pueden 
perder varios días», detalla Fer-
nando Sanz, director de la Escue-
la de Doctorado, quien  reconoce 
que en estas decisiones también 
se valora el aspecto económico.  

En estos momentos, hay alrede-
dor de 2.500 estudiantes de docto-
rado y otros 2.200 tutores. Este 
año, con el curso todavía a mitad, 
ya hay 355 nuevos matriculados. Y 
la tónica habitual es que se rocen 
los 500, con un perfil muy variado. 
«Uno  generalmente piensa en be-
carios del ministerio o la DGA, pe-
ro apenas representan un 20% o 
25%», explica, al tiempo que reco-
noce que los criterios para conse-
guirlas son «muy elevados» y que 
serían necesarias más becas. El 

resto suelen estar contratados por 
los grupos de investigación o lo 
hacen directamente «por amor al 
arte», una tónica más habitual en 
la rama de Humanidades que en 
la de Ciencias. Además, un 42,32% 
tienen una dedicación parcial (con 
un máximo de 7 años para finali-
zar, cuando lo habitual son 5), fren-
te al 32,42% de hace cinco años.  

Según los últimos datos, el 
42,48% proviene de otras univer-
sidades y un 20,32% son extranje-
ros. Hay 51 doctorandos de Ecua-
dor, 49 de Colombia, 48 de Italia y 
34 de China. «Cada vez se valora 
más la Universidad de Zaragoza, 
por su localización y sus grupos 
de investigación», insiste y señala 
que para un alumno de América 
Latina estar doctorado por Espa-
ña es una «garantía» de volver a 
su país con un puesto relevante. 

Entre los tipos de tesis, la men-
ción internacional, que implica es-
tar tres meses en el extranjero, es 
la más abundante. Un 15% se hace 
por compendio de publicaciones 
y otro 3% con cotutela de otro 
campus. Las industriales, con con-
trato directo con la empresa, son 
residuales. También hay quien se 
doctora «sin ningún calificativo».  

La covid, recuerda, además de 
suponer un impulso para las de-
fensas ‘online’, provocó un parón 
en algunas tesis experimentales. 
«Ahora se retoma la normalidad», 
apunta, con el objetivo de «seguir 
mejorando año a año».  

M. SÁDABA

Jorge en un laboratorio de la Unidad de Investigación Traslacional del Servet en que realiza su doctorado. F. J.

«La investigación la hago en mi tiempo 
libre después de trabajar en el hospital»

JORGE RODRÍGUEZ RESIDENTE DE NEUMOLOGÍA Y ESTUDIANTE DE DOCTORADO

ZARAGOZA. Jorge Rodríguez 
compagina su tesis doctoral en la 
Universidad de Zaragoza con su 
jornada laboral como médico re-
sidente (mir) en Neumología del 
Hospital Universitario Miguel 
Servet de Zaragoza. Sigue así la 
tendencia al alza de compaginar 
el doctorado con la vida laboral. 
«La investigación la hago en mi 
tiempo libre», puntualiza este jo-
ven de 28 años, quien detalla que 
la organización no siempre es 
sencilla, puesto que «la carga 
asistencial varía a lo largo del año 
y con las guardias cada semana 
es diferente». No obstante, hasta 
el momento, siempre ha conse-
guido adaptarse.  

Su llegada al mundo de la inves-
tigación fue un poco por casuali-
dad, parte de un «proceso orgá-

nico» después de hacer el máster 
de Investigación de la Universi-
dad de Zaragoza. «A raíz del Tra-
bajo de Fin de Máster empecé a 
trabajar con el grupo Medicina de 
Precisión en Enfermedades Res-
piratorias», especifica. Y, aunque 
el trabajo académico terminó, no 
fue así el experimento en el que 
estaba inmerso. «El ambiente era 
muy bueno y la investigación 
muy atractiva por lo que decidí 
seguir», puntualiza.  

La investigación en la que tra-
baja, codirigida por el neumólo-
go José María Marín y el bioquí-
mico David Sanz, se centra en el 
cáncer de pulmón, una enferme-
dad «muy frecuente» y que ade-
más «no tiene un buen pronósti-
co». «Estamos buscando a nivel 
molecular, un marcador en pa-

cientes de riesgo que nos ponga 
sobre aviso de su presencia en es-
tadios precoces, para ser capaces 
de tratar antes y mejor, con la ga-
nancia de años y de calidad de vi-
da que eso supone», especifica. 

Detalla que está siendo un pro-
ceso de aprendizaje «duro», pero 
que de otra forma no hubiera po-
dido experimentar, «puesto que el 
trabajo asistencial es muy diferen-
te». De hecho, recalca que aunque  
se dedica a la medicina en activo, 
también le interesa la docencia, 
especialmente, en el ámbito uni-
versitario. No obstante, lamenta 
que dentro de los hospitales «no 
está particularmente reconoci-
do», una de las quejas reiteradas 
por aquellos médicos que también 
se dedican a la docencia.   

M. S. Z. 

Prueba piloto para someter a examen la nueva Evau
Diez comunidades 
participarán en un 
ensayo para testar la 
futura prueba. Aragón 
aún no lo ha confirmado

ZARAGOZA. Estudiantes de pri-
mero de bachillerato de al menos 
diez comunidades, además de las 
ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla, participarán en el primer 
ensayo piloto que testará si el fu-
turo examen de acceso a la uni-
versidad está bien enfocado o si, 
por el contrario, es necesario mo-
dificarlo. Fuentes del Ministerio 
de Educación confirmaron la in-
formación adelantada por ‘El Pa-
ís’ y aseguraron que se ha ofreci-
do participar en esta «experien-
cia» a todas las regiones y que 

han aceptado la mayoría, salvo 
las del PP, y el País Vasco, porque 
está haciendo una evaluación de 
su sistema educativo. Tampoco 
ha confirmado, por ahora, Ara-
gón, porque, según han traslada-
do al Ministerio sus autoridades, 
tienen «problemas logísticos que 
están resolviendo». Estas prue-
bas se harán anualmente hasta la 
entrada en vigor de la Evaluación 
para el Acceso a la Universidad 
(Evau) definitiva, en 2028.  

En los ejercicios, los estudian-
tes se examinarán de las materias 
comunes, como Lengua, Filosofía 
y Lengua extranjera y cooficial, 
sin incluir Historia de España 
(aunque sí lo harán en la futura se-
lectividad). Y eso es así porque es-
ta prueba la van hacer los alum-
nos de primero de bachillerato y 

ahí no estudian Historia de Espa-
ña, sino Historia Universal, han 
precisado las citadas fuentes. 

Además, se introducirán algu-
nas ‘preguntas competenciales’, es 
decir, que se dará a los alumnos 
un texto o un trabajo, para que de-
muestren que no se saben todo de 
memoria, sino que son capaces de 
relacionar dos textos, de analizar-
los y de sacar sus conclusiones. 

Esta prueba piloto no tiene 
«ningún valor más allá de servir 
para testar si van bien enfocadas 
las pruebas o hacer las correccio-
nes oportunas», por lo que no se 
harán publicas. La primera de to-
das las que se llevarán a cabo has-
ta 2028 se desarrollará antes de fi-
nal del curso. 

Esta experiencia se incluye en 
las propuestas de los grupos de 

trabajo, compuestos por profe-
sores de universidades y de ba-
chillerato, que elaboran el borra-
dor de lo que será la futura Eva-
luación para el Acceso a la Uni-
versidad (Evau).  

De sus resultados saldrá la Evau 
definitiva, ya que, tras analizarlos, 
que se realizarán las correcciones 
necesarias. La implantación de la 
nueva selectividad se retrasó con 
la idea de buscar un mayor con-
senso sobre la formula final de la 
prueba. También para dar más 
tiempo a los profesores y a los 
alumnos a adaptarse a los recien-
tes cambios introducidos tras la 
entrada en vigor de la Lomloe, úl-
tima reforma educativa. 

De ahí que los alumnos que se 
sometan en 2023 a esta prueba pa-
ra llegar a la universidad seguirán 

como hasta ahora con la evalua-
ción por materias. Hay que recor-
dar que la ministra de Educación 
y Formación Profesional, Pilar 
Alegría, pretende «homogenei-
zar» la Evau con el objetivo de mi-
nimizar las diferencias existentes 
entre los modelos planteados por 
las diferentes autonomías. Se tra-
baja así en un nuevo modelo que 
respetará «la autonomía de las co-
munidades autónomas», pero 
también contemplará «una prue-
ba más homogénea». Actualmen-
te, cada autonomía elabora sus  
exámenes y, una vez obtenido el 
resultado, los alumnos pueden 
matricularse en cualquier parte 
del país. Esto provoca discrepan-
cias respecto a la dificultad de las 
pruebas en las diferentes regiones. 

EFE
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Educación mantiene la prueba piloto de la
nueva EBAU en la que participarán dos mil
alumnos
A pesar de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ya anunció hace unos
meses el aplazamiento de un año de la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (EBAU), se mantiene este año la prueba piloto que van a realizar dos mil alumnos
de toda España y que determinará cómo serán los exámenes.

Este ensayo de prueba se realizará previsiblemente antes del verano, más en concreto en
primavera y, en principio, se hará en diez comunidades autónomas y en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla. Servirá para decidir cómo serán los exámenes de la prueba de
acceso a la Universidad desde 2024, que será cuando entre en vigor el primer año de
transitoriedad a la nueva prueba, que estará definitivamente implantada en verano de 2028.

Los grupos de trabajo, en los que participan profesores de Bachillerato y de Universidad, están
todavía definiendo cómo será la prueba piloto de la nueva EBAU, según han asegurado
fuentes del Departamento que dirige Pilar Alegría.

El Ministerio está estudiando mantener los exámenes por asignaturas de la prueba de acceso
a la Universidad hasta 2028, que será cuando se implantará el modelo definitivo de la nueva
prueba. Para que salga adelante esta propuesta, deberá aprobarse por Educación y las
comunidades autónomas primero en comisión y posteriormente en una Conferencia Sectorial de
Educación.

Tras el aplazamiento un año de la nueva prueba, el primer año de transitoriedad entrará en vigor
en 2024 y en esa prueba no habrá el examen de madurez que inicialmente se había pensado,
sino que se mantendrá el modelo de la actual fórmula materia-examen. Si el Ministerio y las
comunidades autónomas finalmente aprueban la nueva propuesta, los exámenes por
asignaturas se mantendrán hasta 2028.

El próximo verano, una vez se haya realizado la prueba piloto, ya se conocerán todos los
detalles sobre cómo será la prueba de selectividad del primer año de transitoriedad. Así, a partir
de 2024, en cada materia se irán incluyendo progresivamente el carácter competencial que irán
teniendo las pruebas del nuevo modelo.

La propuesta inicial de Educación

Las prioridades de la primera propuesta publicada por Educación, que contiene menos
exámenes y un ejercicio de madurez, eran «el respeto de la autonomía de las
administraciones educativas y universidades y una implantación gradual, pautada, del nuevo
modelo, dirigida a generar tranquilidad a la comunidad educativa».

En el documento, el Ministerio aboga por que en los cursos 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026
se establezca un modelo en tránsito, que con el aplazamiento se retrasará un curso. Propone
que los estudiantes realicen un total de cuatro ejercicios, contando cada uno de ellos un 25 %
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de la nota.

Serán tres ejercicios de materias –uno específico sobre la materia de modalidad obligatoria de
la elegida por el alumno (Matemáticas II o Latín II, por ejemplo), además de los ejercicios de las
materias comunes de Historia de la Filosofía e Historia de España– y un cuarto ejercicio de
carácter general, en el que «en estos tres primeros cursos se valorarán principalmente las
destrezas asociadas al ámbito lingüístico, y que pretende evaluar principalmente la madurez
académica del alumnado».

Ya a partir del curso 2027/2028, tras hacerse oficial el aplazamiento, el citado ejercicio general
de madurez supondrá un 75 % de la nota, pasando a sustituir completamente a los ejercicios de
las materias comunes, «puesto que se construirá sobre las competencias específicas de todas
ellas». Se mantendrá el ejercicio específico de modalidad (con un peso del 25 % de la nota). Por
tanto, a partir de este momento, el alumnado realizará dos ejercicios: uno más globalizado y otro
de materia.

En todos los casos, el ejercicio general de madurez constará de un dosier formado por una serie
de documentos (textos, imágenes, infografías, gráficos, tablas, audiovisuales, etc.) que girarán
en torno a un mismo tema, y en el cual se pedirá al alumnado que realice un análisis desde
diferentes aspectos y perspectivas, respondiendo a diversos tipos de preguntas (cerradas,
semiconstruidas y abiertas).
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España y los Objetivos de la UE en
Educación y Formación para 2030
La Comisión Europea publica todos los años, generalmente durante el mes de noviembre, el
Informe del Monitor de la Educación y la Formación. Este análisis incluye una evaluación de los
niveles educativos de los Estados miembros de la UE y una visión de los resultados de cada
país. El Cuadro 1 recoge los principales resultados de la educación española respecto a los
objetivos educativos de la UE para 2030 en el Informe publicado en noviembre de 2022.

Los datos cuantitativos más actualizados disponibles por la Comisión Europea para España
muestran la situación de nuestro país en relación con los siete objetivos educativos a escala
para 2030 de la UE. El 97,2 % de niños y niñas españoles de 3-6 años asisten a educación
infantil de segunda etapa, por encima del promedio de la UE del 93,0 % y cumpliendo ya el
objetivo comunitario para 2030 del 96,0 %. Son muchos los trabajos, comenzando por los del
Premio Nobel de Economía James Heckman, que señalan que acceder a la educación infantil
desde muy pequeños mejora las habilidades cognitivas y no-cognitivas futuras, particularmente
en el caso de aquellos niños y niñas de nivel socioeconómico bajo que pudieran aprender
menos en el caso de permanecer en sus hogares. Aún no se dispone de información ni para
España ni para la UE sobre el segundo de los objetivos a escala, el relativo al alumnado de
segundo año de educación secundaria con bajo rendimiento en competencia digital.

Este resultado se basará en la prueba internacional de la IEA denominada ICILS (International
Computer and Information Literacy Study), que se llevará a cabo durante el año 2023. España
tiene una proporción de jóvenes de 15 años con bajo rendimiento en lectura algo superior al
promedio de la UE en PISA y levemente por debajo en Ciencias. La diferencia en Matemáticas
(24,7 % de jóvenes con bajo rendimiento en España por el 22,9 % en la UE) si se encuentra
algo más significativamente por encima en nuestro país, confirmando que esta es la
competencia en que nos encontramos peor en términos relativos en el contexto internacional.
Los resultados de PISA 2022 que se conocerán en diciembre de 2023 nos darán una pauta de
la medida en la que España se acerca al objetivo de la UE para 2030 de tener menos del 15 %
de estudiantes de 15 años de bajo rendimiento. En cualquier caso, España está más alejada de
la UE y la OCDE en proporción de estudiantes excelentes que rezagados como muy bien
muestra el reciente artículo del Profesor de la Universidad Carlos III, Jesús Carro.

La tasa de abandono temprano educativo de España ha venido bajando de forma importante
desde los máximos del 31,7 % en 2008 hasta el 13,3 % de 2021. Aun así, la proporción de
jóvenes entre 18-24 años que no ha finalizado Bachillerato, FP Media o Básica en España (y
que no sigue formándose) es más elevada que el 9,0 % que ha fijado la UE como indicador para
2030. El siguiente objetivo a Escala de la UE es el de disponer de más de un 60 % de
graduados en los últimos 3 años en FP Media que hayan realizado prácticas como parte del
currículum en sus estudios. España tiene un registro de 95,1 %, por encima del promedio de la
UE y del objetivo comunitario para 2025, incluyendo aquí la Formación en Centros de Trabajo
(FCT) de cerca de tres meses.

Los datos serían menos optimistas si se refirieran a la modalidad dual en FP Media, modalidad
en la que los estudiantes realizan la mitad de la formación en los centros educativos y la otra
mitad en prácticas de las empresas. En FP Media Dual, el sistema educativo español solo tiene
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13.730 estudiantes, un 3,8 % del total de matriculados en FP Media (Fuente: Ministerio de
Educación y FP, Enseñanzas no universitarias. Formación Profesional. Curso 2020-2021).
España dispone de un 48,7 % de jóvenes de entre 25-34 años con estudios superiores (estudios
universitarios o de FP Superior), por encima del promedio de la UE y del objetivo comunitario
del 45 % en 2030. El problema de la educación española es que también tenemos un 27,7 % de
los jóvenes españoles de entre 25-34 años que, como mucho, ha finalizado la ESO. Es más del
doble que el 14,2 % en la OCDE. Por el contrario, nuestro país dispone de sólo un 23,6 % de
jóvenes que han finalizado la segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no
terciaria, es decir, FP Media o Bachillerato (o FP Básica). Esta es una proporción mucho más
baja que el 39,4 % de la OCDE.

Nuestro país necesita impulsar los estudios de FP Media como instrumento para reducir el
abandono temprano educativo y el porcentaje de jóvenes que, como mucho, han finalizado la
ESO. No se dispone aún de información para el último de los indicadores, el de la participación
de los adultos en el aprendizaje a lo largo de la vida, un ámbito en donde la principal
preocupación es que el 47 % de la población entre 25-64 años actualice sus competencias y
que esta formación alcance también a la población que durante su juventud no tuvo la
oportunidad de realizar estudios superiores.

Ismael Sanz es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
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Catalunya i Madrid, les que menys financen
les universitats públiques i les més cares
Catalunya i Madrid són les comunitats autònomes on els alumnes de les universitats
públiques paguen més i que, tenint en compte el seu nivell de riquesa, menys finançament
destinen a les seves universitats. Així ho revela l'últim informe de la fundació Cononocimiento
y Desarrollo (CYD). L'estudi recopila dades de les 47 universitats públiques presencials
espanyoles a 2020, els ingressos de les quals procedeixen en gairebé un 80% dels seus
governs autonòmics, i pràcticament la resta de les taxes i preus públics. A Espanya, més d'1,3
milions de joves cursen estudis universitaris, i la meitat ho fan en campus públics presencials. 

Segons l'Informe CYD 2021-2022, La Rioja i Cantàbria destaquen per ser les regions que
majors transferències fan als seus alumnes, seguides pel País Valencià, el País Basc i
Navarra. La despesa per alumne en aquests cinc territoris està per sobre dels 10.000 euros,
mentre que a l'altra cara de la moneda se situen les Balears i Madrid, amb menys de 7.200 per
estudiant. 

Finançament dels campus

Pel que fa al finançament que reben els campus públics, tenint en compte el nivell de riquesa de
la regió i comparant els valors de 2020 amb els de 2019, totes les regions van augmentar la
ràtio, i les comunitats on més va pujar van ser el País Valencià i les Canàries, al voltaant de
nou punts. L'esforç més gran va tornar a correspondre a la Comunitat Valenciana i a Cantàbria,
acompanyades en aquesta edició per Canàries, mentre que a l'altre costat se situen Catalunya i
Madrid, segons explica el document de la fundació presidida per Ana Botín i que es va presentar
fa uns dies a Madrid. 

A la comunitat de Canàries, que l'any 2019 se situava a la vuitena posició, la millora és
conseqüència de la caiguda més gran del PIB per càpita el 2020, ja que en ser una regió molt
turística, va patir més les restriccions de mobilitat que es van adoptar arran de la pandèmia.

Esforç financer dels alumnes

En relació amb l'esforç financer dels usuaris, és a dir, a la recaptació per taxes, preus públics i
altres ingressos per alumne, en les tres primeres posicions apareixen la Complutense, la
Politècnica de Madrid i la Carlos III, seguides per la Politècnica de Catalunya, l'Autònoma de
Madrid i la Politècnica de València, totes amb valors superiors als 3.000 euros per
estudiant. Per regions, Madrid i Catalunya registren els valors més elevats en el capítol de
taxes, preus públics i altres ingressos el 2020 (igual que el 2019), mentre que al grup de regions
amb l'indicador més reduït hi ha les Canàries, les Balears i Andalusia. A excepció de Madrid,  la
resta de les regions van recular en aquest indicador el 2020, sobretot a Catalunya,
bàsicament per la reducció dels preus públics universitaris.

Un dels problemes del sistema universitari és que no reben prou finançament, per la qual
cosa "Espanya queda sistemàticament per sota dels països europeus i de l'OCDE en l'indicador
de despesa per alumne o respecte al PIB, així com en la ràtio de despesa per alumne respecte
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al PIB per càpita", subratllen les conclusions de l'informe. A banda, l'evolució des de fa més
d'una dècada dels fons públics per a l'educació superior ha estat molt negativa a Espanya. Arran
de la crisi del deute sobirà, a partir de maig de 2010, i encara pitjor el 2012, Espanya va haver
de fer retallades i augmentar els impostos i taxes per intentar disminuir el dèficit
públic. Això també va afectar les universitats, amb disminucions en les transferències rebudes i
l'increment dels preus públics universitaris. Malgrat l'expansió durant el període 2014-2019, "les
xifres indiquen que el 2020 encara no s'havien recuperat els nivells de 2009". Per aquest motiu,
la participació privada de les famílies en el finançament universitari ha tendit a augmentar
percentualment de manera clara, i se situa ja en nivells superiors als de l'OCDE.

L'1% del PIB a les universitats

Amb l'objectiu d'intentar pal·liar la insuficiència financera del sistema, la nova llei universitària
(LOSU), en tramitació parlamentària, fixa l'objectiu de destinar un 1% del PIB a les
universitats. "Aquesta meta —afegeix la fundació CYD— es veu com una crida a l'acció; no
obstant això, per a executar-la de manera efectiva preocupa el fet que, ara com ara, no s'hagi
establert cap mecanisme vinculant per aconseguir-la, sinó que simplement és l'especificació
d'una voluntat d'arribar a aquesta xifra". A Espanya, el finançament públic per a la universitat
se situa entorn del 0,7% del PIB, mentre que als països europeus i de l'OCDE supera l'1%.
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Cataluña y Madrid, las que menos aportan a sus universidades
Madrid (EFE).- Cataluña y Madrid son las comunidades que, teniendo en cuenta su nivel de riqueza, menos financiación destinan a sus
universidades públicas y son además las que más cobran a sus estudiantes, según el último informe de la Fundación Conocimiento y
Desarrollo (CYD).

El estudio recopila datos de las 47 universidades públicas presenciales españolas en 2020, cuyos ingresos proceden en casi un 80 % de sus
Gobiernos regionales y prácticamente el resto de las tasas y precios públicos.

En España cursan estudios universitarios más de 1,3 millones jóvenes, la mitad de ellos en campus públicos presenciales.
Según el Informe CYD 2021-2022, La Rioja y Cantabria destacan por ser las regiones que mayores transferencias hacen a sus alumnos,
seguidas por la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Navarra.

En estos cinco territorios, el gasto por alumno está por encima de los 10.000 euros, mientras que en el extremo opuesto se sitúan Baleares y
Madrid, con menos de 7.200 euros por estudiante.

Sobre la financiación que reciben los campus públicos teniendo en cuenta el nivel de riqueza de la región -comparando los valores de 2020
con los del 2019- todas las regiones aumentaron la ratio, donde más en la Comunidad Valenciana y Canarias, en torno a nueve puntos.

Alumnos universitarios en Valencia, en una imagen de archivo EFE/Ana Escobar

El mayor esfuerzo volvió a corresponder a la Comunidad Valenciana y a Cantabria, acompañadas en esta ocasión por Canarias, mientras que
en el otro lado se sitúan Cataluña y Madrid, explica el documento de la Fundación, que preside Ana Botín y que se presentó hace unos días en
Madrid.

En el caso de Canarias -que en 2019 ocupaba la octava posición-, la mejora se debe sobre todo a la mayor caída del PIB per cápita en 2020,
puesto que al ser una región muy turística sufrió más las restricciones de movilidad adoptadas como consecuencia de la pandemia.

Esfuerzo financiero de los estudiantes y sus familias

En cuanto a la recaudación por tasas, precios públicos y otros ingresos por alumno -es decir el esfuerzo financiero de los usuarios del sistema-
, en las tres primeras posiciones aparecen la Complutense, la Politécnica de Madrid y la Carlos III, seguidas por la Politècnica de Catalunya, la
Autónoma de Madrid y la Politècnica de València, todas con valores superiores a los 3.000 euros por estudiante.

Por regiones, Madrid y Cataluña registran los valores más elevados en el capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos en 2020 (al igual
que en 2019), mientras que en el grupo de regiones con el indicador más reducido están Canarias, Baleares y Andalucía.
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Alumnos universitarios en Valencia, en una imagen de archivo EFE/Ana Escobar

Con la excepción de Madrid, el resto de las regiones sufrieron retrocesos en este indicador en 2020, donde más en Cataluña, debido
básicamente a la reducción de los precios públicos universitarios.

Uno de los problemas del sistema universitario es la falta de una financiación suficiente, por lo que «España queda sistemáticamente por
debajo de los países europeos y de la OCDE en el indicador de gasto por alumno o respecto al PIB así como en la ratio de gasto por alumno
respecto al PIB per cápita», subrayan las conclusiones del informe.

Adicionalmente, la evolución desde hace más de una década de los fondos públicos para la educación superior ha sido muy negativa en
España. A raíz de la crisis de la deuda soberana, a partir de mayo de 2010, y recrudecidos en 2012, España tuvo que realizar recortes y
aumentar los impuestos y tasas para intentar disminuir su déficit público.

Esto afectó también a las universidades, con disminuciones en las transferencias recibidas y el incremento de los precios públicos
universitarios. Pese a la expansión durante el periodo 2014-2019, «las cifras indican que en 2020 aún no se habían recuperado los niveles de
2009».



Alumnos universitarios en Sevilla, en una imagen de archivo. EFE/José Manuel Vidal

Dada esta evolución, la participación privada de las familias en la financiación universitaria ha tendido a aumentar porcentualmente de manera
clara, y se sitúa ya en niveles superiores a los de la OCDE.

Para intentar paliar la insuficiencia financiera del sistema, la nueva ley universitaria (LOSU), en tramitación parlamentaria, fija el objetivo de
destinar un 1% del PIB a las universidades.

«Esta meta -añade la Fundación CYD- se ve como una llamada a la acción; sin embargo, para su efectiva ejecución preocupa el hecho de
que, por ahora, no se haya establecido ningún mecanismo vinculante para conseguirla, sino simplemente es la especificación de una voluntad
de llegar a esa cifra».

En España, la financiación pública para la Universidad se sitúa en torno al 0,7% del PIB, mientras que en los países europeos y de la OCDE
supera el 1%.
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Universitats incrementa un 33% la dotació
per a beques de mobilitat en el curs 2022-
2023
   VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Conselleria d'Universitats ha incrementat un 33% la dotació de les beques de mobilitat, per
la qual cosa destina un total de 800.000 euros a facilitar la mobilitat internacional i nacional dels
estudiants en el curs 2022-2023.

   Com a consellera d'Universitats, Josefina Bueno, destaca el compromís del Consell per
garantir l'accés als estudis superiors a tot aquell que vullga formar-se: "Per açò, hem doblat la
inversió per a beques universitàries des de 2015, arribant als 33 milions per a aquest curs
acadèmic".

   Amb les beques de mobilitat es pretén contribuir a alleujar la despesa de les famílies
valencianes que tenen un fill o filla estudiant fora de casa, a més de garantir la igualtat
d'oportunitats. "Les beques no són un regal, sinó que són una oportunitat per als qui menys
tenen", reivindica Bueno en un comunicat.

   A més del programa de mobilitat internacional Erasmus+, l'augment pressupostari obri la
possibilitat d'establir convocatòries específiques d'altres programes de mobilitat nacional com el
denominat Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris d'Espanya (SICUE).

   Aquest programa permet als estudiants de grau realitzar un període d'estudis en una institució
universitària diferent a aquella en la qual estan matriculats amb garanties de reconeixement
acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular, detalla l'administració
autonòmica.

   Quant a les beques de mobilitat internacional Erasmus+, es poden beneficiar d'aquestes
ajudes --fins el 1.550 euros per estudiant-- els alumnes matriculats en el curs 2022-2023 en les
universitats que integren el sistema universitari valencià, en els seus centres adscrits o en els
centres d'ensenyaments artístics adscrits a l'ISEACV que vagen a realitzar part dels seus estudis
en institucions europees d'educació superior de qualsevol estat membre de la Unió Europea o
tercers països integrats en el programa Erasmus+ i el Regne Unit.

   Les beques Erasmus tenen per finalitat garantir i millorar la participació dels estudiants en els
programes de mobilitat internacional per a la realització d'estudis en altres països, alhora que
també fomenten la dimensió europea de les universitats valencianes.

https://www.europapress.es/valencia/noticia-universitats-incrementa-33-dotacio-per-beques-mobilitat-curs-2022-2023-20230102141852.html
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CASTELLÓN i

CARMEN HERNÁNDEZ CASTELLÓN 
Aunque son una minoría en el 
campus de la Universitat Jaume I 
de Castellón, el Consell de l’Estu-
diantat de la UJI lucha porque los 
alumnos que no son valenciano 
parlantes tengan acceso a realizar 
los exámenes en castellano. Tal y co-
mo indican responsables de este ór-
gano representantivo del alumnado 
de la UJI, integrado por más de 
14.000 estudiantes, «nuestro objetivo 
es velar porque se respeten los dere-
chos lingüísticos de los universitarios 
que cursan sus estudios en la Jaume 
I». En este sentido, ante el inminente 
comienzo del periodo oficial de exá-
menes, del primer semestre, que co-
mienza el día próximo 9 d enero y se 
prolongará hasta el 24 de enero para 
estudios de grado, desde el Consell 
de l’Estudiantat se ha remitido una 
carta a los cinco responsables de las  
Facultades y centros de la Jaume I 
para solicitar su colaboración y evi-
tar de esta manera que  se produz-
can «situaciones incómodas como 
las que han tenido que sufrir en mu-
chas ocasiones alumnos que, al pre-
sentarse a un examen, no cuentan 
con dominio del valenciano». 

«Queremos que se garanti-
cen los derechos constitucio-
nales de los alumnos de la UJI 
en el periodo de exámenes y 
por tanto que los enunciados 
de los exámenes estén tanto 
en valenciano como en caste-
llano», ponen de relieve res-
ponsables del Consell de l’Es-
tudiantat, en manos en la ac-
tualidad del colectivo Més 
Llibertad. 

Desde el órgano de repre-
sentación de los universitarios 
se apunta que esta reivindica-
ción, que ya han trasladado a 
los órganos de gobierno de la 
Universitat Jaume I,  no choca 

con la libertad de cátedra de la plan-
tilla docente «ya que los profesores 
pueden dar la clase en la lengua que 
quieran», pero en cuanto a los exá-
menes, apuntes o trabajos es necesa-
rio que se ofrezcan a los estudiantes 
en las dos lenguas cooficiales que se 
hablan en la provincia de Castellón.  

Según reza el Estatuto del Estu-
diante Universitario, «todos los estu-
diantes universitarios, independien-
temente de su procedencia, tienen el 
derecho a que no se les discrimine 
por –entre otras razones– condición 
idiomática o lingüística» y, asimismo, 
tienen derechos comunes «a la igual-
dad de oportunidades, sin discrimi-
nación alguna, en el acceso a la uni-
versidad, ingreso en los centros, per-
manencia en la universidad y 
ejercicio de sus derechos académi-
cos». Al no contar la UJI en su nor-
mativa con disposiciones que 
clarifiquen sobre la len-
gua o lenguas en que 
hayan de ser distri-
buidos los exá-
menes, el Con-
sell recuerda 
el carácter pú-
blico de la 

universidad, «el cual la somete a la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo Común», que insta a «utilizar las 
lenguas oficiales en el territorio de su 
comunidad autónoma, de acuerdo 
con lo previsto en esta Ley y en el 
resto del ordenamiento jurídico». 

Recordar que en la actualidad, en 
el campus del Riu Sec  estudian más 
de 14.000 universitarios. Según el 
Consell de l’Estudiantat más del 60% 
del alumnado del campus público 
castellonense procede de la propia 
provincia, mientras que un 30% pro-
viene  también de la Comunidad, es 
decir de Alicante y Valencia.  

«De fuera de estos territorios pro-
ceden un 8,5% y en este porcentaje 
también se incluyen los alumnos de 
Erasmus», aseguran responsables de 
l’Estudiantat, precisando así que 
aunque son una minoría y no es algo 

generalizado, deben dar respuesta 
a las incómodas situacio-

nes que en ocasiones 
han protagonizado 

alumnos de fuera 
de la Comunidad 
Valenciana que 
no comprenden 
el valenciano.  

Ya en periodo electoral, el colecti-
vo que finalmente se hizo con el 
Consell de l’Estudiantat aseguró que 
entre sus numerosas reivindicacio-
nes se enfocaría en dar solución a es-
ta problemática idiomática, que al-
gunos docentes se empeñan en no 
resolver. «No creemos que al docen-
te le suponga mucho trabajo tradu-
cir las preguntas de un examen o 
las respuestas posibles cuando es 
una evaluación tipo test», puntuali-
zan los representantes de l’Estu-
diantat, asegurando que en las 
pruebas tipo test sino conoces bien 
el idioma puede convertirse en un 
gran problema.  

«Normalmente los profesores 
de la Jaume I se adaptan a los co-
nocimientos lingüísticos de sus 
alumnos y tienen en cuenta a los 
que no entienden el valenciano, 
adaptando sus clases o los mate-
riales, pero sí que es verdad que 
hay algunos docentes que son in-
flexibles y no atienden a esta pro-
blemática ni siquiera en las prue-
bas de las evaluaciones, cuando 
los estudiantes se juegan mucho», 
apuntan los representantes de los 
estudiantes de la UJI. 

PERSONAS MATRICULADAS. En 
el campus del Riu Sec se han 

matriculado este curso más de 
14.300 estudiantes en 
diferentes disciplinas

14.343

SERVICIO BIBLIOTECA 
24 HORAS EN MARCHA

Objetivo logrado. Gracias al 
empeño del Consell de 
l’Estudiantat, la Biblioteca 24 horas 
ha abierto una semana antes sus 
puertas. «Hemos logrado que la 
Biblioteca 24 horas permanezca 
abierta una semana antes de cada 
periodo de exámenes». 

Del  2 al 24 de enero. De esta 
manera, la Biblioteca de la UJI abre 
las 24 horas desde ayer 2 de enero 
hasta el día 24 al objeto de facilitar 
el estudio, el acceso a las salas y la 
consulta de material bibliográfico al 
estudiantado durante el periodo de 
exámenes. 

Excepciones. El servicio de 24 
horas tendrá excepciones los fines 
de semana, en los que la Biblioteca 
cerrará de las 22 horas hasta las 8 
horas del día siguiente, un horario 
que también se aplicará el 5 de 
enero.

C. HERNÁNDEZ   CASTELLÓN 

La Conselleria de Innovación, Uni-
versidades, Ciencia y Sociedad Digi-

tal 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 pro-
grama de movilidad internacional, 
‘Erasmus+’, este incremento presu-
puestario abre la posibilidad de esta-
blecer convocatorias específicas de 
otros programas de movilidad nacio-
nal como es el denominado Sistema 
de Intercambio entre Centros Uni-

versitarios de España (SICUE). Este 
programa permite a los y las estu-
diantes de grado realizar un periodo 
de estudios en una institución uni-
versitaria distinta a aquella en la que 
está matriculado con garantías de re-
conocimiento académico y de apro-
vechamiento, así como de adecua-
ción a su perfil curricular. 

En cuanto a las becas de movili-
dad internacional, ‘Erasmus+’, se 
pueden beneficiar de estas ayudas, 
que alcanzan hasta los 1.550 euros 

por estudiante, las personas matri-
culadas en el curso 2022/23 en las 
universidades que integran el Sis-
tema Universitario Valenciano, en 
sus centros adscritos, o en los cen-
tros de Enseñanzas Artísticas ads-
critos al ISEACV y que vayan a 
realizar parte de sus estudios en 
instituciones europeas de Educa-
ción Superior de cualquier estado 
miembro de la UE o terceros paí-
ses integrados en el programa 
‘Erasmus+’ y Reino Unido. 

Las becas Erasmus tienen por fi-
nalidad garantizar y mejorar la par-
ticipación del estudiantado valencia-
no en los programas de movilidad in-
ternacional para la realización de 
estudios en otros países, a la vez que 
también fomentan la dimensión eu-
ropea de las universidades valencia-
nas. La consellera Josefina Bueno 
destacó «el compromiso de este Con-
sell por garantizar el acceso a los es-
tudios superiores a todo aquel y 
aquella que quiera formarse, por 
ello, hemos doblado la inversión pa-
ra becas universitarias desde 2015, 
llegando a los 33 millones para este 
curso 2022-2023».

Aumentan un 33% las becas de movilidad
El Consell incrementa la 
dotación para estas 
ayudas a la movilidad 
sumando una 
asignación global de 
900.000 euros 

Estudiantes piden a los decanos de la 
UJI que los exámenes sean bilingües 
L El Consell de l’Estudiantat remite una carta para velar por los derechos lingüísticos de los alumnos  
L El colectivo precisa que un 8,5% de los universitarios son de fuera de la Comunidad Valenciana
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  Diari de Girona  

Malgrat tot, el director insisteix 
que creu que és una bona mesura 
i que s’hauria d’haver aplicat fa 
temps. «La resta de l’estat ja ho fa i 
això no vol dir que deixem de tre-
ballar una hora», afegeix. De tota 
manera, creu que l’aplicació de la 
mesura serà el màxim de profito-
sa a partir del curs vinent, quan es 
facin «números per repartir les ho-
res lectives». En el moment de fer 
el còmput definitiu, els equips di-
rectius ja organitzaran «el reparti-
ment d’hores correctament» en 
lloc de fer-ho sobre la marxa com 
passarà aquestes vacances de Na-
dal. 

Mantenir horaris 
La directora de l’escola Fort Pienc 
de Barcelona, Lourdes Mateu, as-
segura que la incorporació de més 
docents és un «guany» i, tot i les crí-
tiques per com s’ha fet la gestió, 
deixa clar que no vol desvirtuar la 
mesura. En el seu cas, al gener s’in-
corpora una nova docent, però per 
decisió de tot el claustre no modi-
ficaran els horaris, sinó que l’hora 
reduïda la trauran de deixar de fer 
dues mitges hores de pati, que re-
corda que també és horari lectiu. 
Això permetrà que amb la docent 
de més amb la que comptaran es 
pugui fer suport, de tal manera que 
hi haurà més temps amb dues pro-

fessionals a l’aula. Mateu destaca 
que aquest ha estat un acord del 
seu centre, on molts mestres van 
dir que preferien que no se’ls to-
qués l’horari i que poguessin tenir 
un docent que entrés durant una 
hora amb ells a l’aula. A més, han 
seguit la indicació del Departa-
ment d’ocupar a plaça amb una  
persona que estava fent una subs-
titució al centre. A més, la directo-
ra apunta que hi ha una mancan-
ça de professionals en el conjunt 
del sistema i afirma que cada cop 
hi ha més diversitat d’alumnat. En 
aquest sentit, assevera que si es 
pregunta a molts docents, preferi-
rien tenir més hores de suport per 
a atendre la diversitat en el dia a 
dia. 

Un dels col·lectius de docents 
que ja va alertar que veia les bon-
dats de la mesura però no del mo-
ment va ser el Clam Educatiu. 
Domi Viñas, una de les seves im-
pulsores, insisteix que arriba en un 
moment «poc adient». Creu que hi 
ha certa improvisació darrera 
d’aquesta mesura i constata que 
està havent molta disparitat a 
l’hora d’aplicar-la. A més, lamenta 
que les incorporacions no serviran 
per tenir més espai de codocència 
o de debat i treball de l’equip do-
cent, ja que cada docent tindrà una 
hora més de manera individual. 
«No ens permet que hi hagi grups 
de docents que puguin parlar, re-
flexionar o repensar projectes», 
sosté. 

Raons per no reduir-se l’hora 
En el cas de l’institut Gabriela Mis-
tral de Sant Vicenç dels Horts han 
decidit no reduir-se ara l’hora lec-
tiva. Docents han impulsat un ma-
nifest on defensen que no es pot 
fer la feina ben feta amb aquestes 
«improvisacions». «No és el què, és 
el quan», declaren. 

En  un comunicat posterior, 
Educació va assegurar que acom-
panyaria els centres que detectés 
que no aplicaven la reducció de 
l’hora lectiva perquè ho facin. 
«Ningú els pot negar aquest dret», 
assegurava la conselleria, que con-
fiava en les direccions a l’hora 
d’aplicar l’adaptació d’horaris.

ANIOL RESCLOSA

n La Coordinadora d’AMPAs i 
AFAs de Catalunya ha tornat a exi-
gir al Departament d’Educació 
que es reuneixi «de forma urgent» 

amb les AMPAs i AFAs d’arreu del 
territori «com a part directament 
implicada en la gestió del servei de 
menjadors escolars».  

Fins ara, lamenta el portaveu 
del col·lectiu, Xavier Villarreal, «el 
Departament d’Educació només 
ha convocat als Consells Comar-
cals de Girona i Lleida i a totes les 
direccions de les escoles de la pro-
víncia de Girona», però denuncia 
que «a dia d’avui encara no hem 
rebut cap convocatòria com a Co-
ordinadora d’AMPAs i AFAs de Ca-
talunya per a informar-nos direc-
tament del contingut d’aquestes 
reunions ni explicar-nos el seu po-
sicionament respecte la gestió 
dels menjadors escolars».  

El passat 28 de novembre, la 
Coordinadora d’AMPAs i AFAs de 
Catalunya va dur a terme una ac-
ció conjunta arreu del territori, a 
partir d’on van efectuar l’entrada 
en registre d’un document als Ser-
veis Territorials del Departament 
d’Educació de les delegacions de 
Girona i Lleida, on representen a 
més de 120 AMPAs i AFAs. L’objec-
tiu era manifestar la voluntat del 
col·lectiu de participar «activa-
ment» en la gestió del servei de 
menjador escolar i demanar «cla-

redat» al Departament sobre el 
seu posicionament respecte els 
«conflictes continuats» entre AM-
PAs i AFAs i «alguns» Consells Co-
marcals pel que fa als convenis 
d’acord pel model de gestió dels 
menjadors escolars.  

Ara, la Coordinadora d’AMPAs 
i AFAs de Catalunya lamenta que 
«la resposta dels Serveis Territori-
als al document entrat en registre 
ha estat que ens reunim amb les 
direccions dels centres educatius 
per tal que siguin elles les que ens 
informin», una decisió que Villar-
real  lamenta que és «una manca 
de deferència que se’ns derivi a 
terceres persones enlloc de con-
vocar-nos directament com a Co-
ordinadora d’AMPAs i AFAs de Ca-
talunya». En aquest sentit, el por-
taveu recorda que «sempre hem 
treballat de forma constructiva 
colze a colze amb el Departament 
d’Educació i hem demostrat so-
bradament la nostra representati-
vitat com a col·lectiu». A més, la-

menten que «no entenem perquè 
s’ha vist interrompuda la nostra 
interlocució amb la Direcció Ge-
neral d’Atenció a la Família i Co-
munitat Educativa, la qual havia 
estat regular amb les anteriors di-
reccions representades per Ra-
món Simón i Juanjo Falcó, i ara, 
sota la batuta de Raquel Garcia, 
al·leguen que no estem registrats 
com a entitat jurídica i, per tant, no 
ens poden convocar a una reu-
nió». «La informació pot fluir de 
moltes maneres, hem fet prou fei-
na per merèixer-nos una partici-
pació conjunta», sosté Villarreal. 

Amb tot, la Coordinadora 
d’AMPAs i AFAs de Catalunya ha 
impulsat una altra acció conjunta 
amb l’objectiu de fer pressió, do-
nar visibilitat a la problemàtica i 
empoderar a les famílies. Es trac-
ta d’una carta als Reis Mags d’Ori-
ent, que des del col·lectiu ja estan 
fent arribar a les famílies perquè 
els infants la lliurin als patges re-
ials. En la carta, ja escrita, exigei-
xen un decret de menjador esco-
lar que defensi la gestió de les AM-
PAs i AFAs; que el Departament 
d’Educació convoqui a les famíli-
es per a treballar conjuntament; i 
reclamen que «amb el menjador 
escolar no es faci negoci».  

El col·lectiu alerta que si no hi 
ha resposta per part del Departa-
ment d’Educació, valoraran «acci-
ons de mobilització». 

u Reclamen un decret de menjador escolar que defensi la seva gestió i 
«claredat» respecte els conflictes amb «alguns» Consells Comarcals

La Coordinadora AMPAs i 
AFAs de Catalunya insisteix 
en reunir-se amb Educació

MERITXELL COMAS. GIRONA

Alumnes d’un centre educatiu gironí, al menjador escolar. MARC MARTÍ

Lamenten que la 
Direcció General 
d’Atenció a la Família 
al·lega que no estan 
registrats com a entitat

La reversió d’aquesta 
retallada va ser un dels 
principals clams dels 
sindicats durant les 
vagues del curs passat

Dos de cada tres 
nomenaments (67%) 
s’han produït per a 
professionals que ja 
estaven als centres
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Els centres educatius incorporen gairebé
4.000 docents entre aplaudiments i crítiques
pel moment triat
Un total de

3.566 docents s'incorporaran dilluns vinent

als centres del país per f

er efectiva la reducció d'una hora lectiva

als professionals pactada amb els sindicats al setembre. Des de l'anunci de la mesura, els
agents implicats han fet una

valoració positiva

de l'increment de la plantilla, però les crítiques també s'han deixat sentir pel moment en què es
posa en marxa. En concret, s'incorporen 1.431 docents a primària i 2.135 a secundària. Els
directors i directores consultats per l'ACN parlen de la

sobrecàrrega

per haver de refer horaris i del fet que la mesura no permetrà a la pràctica més temps de treball
en equip, tot i que reconeixen que disposar de més personal és sempre positiu.

Una de les retallades que va afectar el col·lectiu docent ara fa uns 10 anys va ser l'increment de
les hores lectives. La reversió d'aquesta retallada va ser

una de les principals reclamacions dels sindicats

durant les vagues del curs passat. Finalment, el

Departament d'Educació

i els sindicats van arribar a un acord al setembre per reduir l'hora lectiva als docents aquest curs,
però a partir de gener. D'aquesta manera, a partir del segon trimestre, els mestres de primària
passaran de fer 24 hores de classe a l'aula a fer-ne 23, i els professors d'ESO en faran 18, i no
19 com fins ara. 

Cada centre ha aplicat la mesura segons les seves necessitats i realitats.

Educació ha defensat en tot moment que s'ha fet un acompanyament als centres per poder
reorganitzar-se amb els nous recursos. Entre les recomanacions de la conselleria hi havia
intentar no substituir tutors ni mestres especialistes, i fins i tot superar el 10% de docents amb
mitja jornada en un mateix centre si feia falta. L'objectiu era

tenir el menor impacte pedagògic possible.

https://www.naciodigital.cat/noticia/250921/centres-educatius-incorporen-docents-aplaudiments-critiques-moment
https://www.naciodigital.cat/noticia/239496/josep-gonzalez-cambray-sisena-hora-podria-incrementar-qualitat-sistema-educatiu


A més a més, el departament liderat per Cambray va assegurar que donaria "màxima flexibilitat"
als centres.

Finalment, les

especialitats més demanades

per incorporar han estat mestres generalistes i de pedagogia terapèutica a primària i
especialistes d'anglès a secundària. En concret, a l'educació primària s'han demanat 646
mestres de l'especialitat de primària, 267 de pedagogia terapèutica i 180 d'anglès. A l'ESO, la
majoria de centres han optat per professorat d'anglès (241), seguits dels d'orientació educativa
(194), ciències socials (185) i tecnologia (151). D'altra banda,

dos de cada tres nomenaments

(67%)

s'han produït per a professionals que ja estaven als centres

i que ara completaran la seva jornada o bé allargaran una substitució.

 

Mantenir horaris i fer menys vigilàncies de pati

La directora de l'escola Fort Pienc de Barcelona,

Lourdes Mateu

, ha assegurat a l'ACN que la incorporació de més docents és un "guany" i, tot i les crítiques per
com s'ha fet la gestió, deixa clar que

no vol desvirtuar la mesura

. En el seu cas, al gener s'incorpora una nova docent. Malgrat això, per decisió de tot el claustre
no modificaran els horaris, sinó que l'hora reduïda es traduirà en deixar de fer dues mitges hores
de pati, que ha recordat que també és horari lectiu. Això permetrà que amb la docent de més
amb la que comptaran es pugui

fer suport

, de tal manera que hi haurà més temps amb dues professionals a l'aula.

A més a més, Mateu ha destacat que aquest ha estat un acord del seu centre, on

molts mestres van dir que preferien que no se'ls toqués l'horari i que

, per contra,

poguessin tenir un docent que entrés durant una hora amb ells a l'aula.

A banda d'això, han seguit la indicació del Departament d'ocupar a plaça amb una persona que



estava fent una substitució al centre. La directora ha apuntat que hi ha una

mancança de professionals en el conjunt del sistema

i ha afirmat que cada cop hi ha més diversitat d'alumnat. En aquest sentit, ha asseverat que si es
pregunta a molts docents, preferirien tenir més hores de suport per poder atendre la gran
diversitat que han d'atendre en el dia a dia.

 

Una bona mesura en un "temps desafortunat"

Pel representant de secundària a la Junta Permanent de Directors de Catalunya,

Joan Cumeras

, l'alliberament d'una hora lectiva del professorat suposa donar resposta a una

reivindicació històrica

. "Fa anys que fem una hora de més", ha recordat. De tota manera, el fet que comenci a aplicar-
se a partir del gener és "desafortunat" perquè implica una

gran logística per als equips directius

dels centres i organitzar els horaris "a correcuita".

Cumeras ha recordat que

"l'organització del curs ja està feta"

, i per això no es podran modificar assignatures que ja s'imparteixen. Malgrat tot, caldrà que els
professors redueixin una hora lectiva i això vol dir que hi ha

assignatures específiques que costarà més de cobrir

. "Es fa impossible cobrir una hora de cultura clàssica o dues de francès a la setmana", ha afegit
el representant de secundària. La dificultat per trobar docents de determinades assignatures
encara es complica més en l'àmbit de la

Formació Professional

(FP). "Hi ha centres que tenen només un professor d'una matèria, com es cobrirà aquesta
hora?", es pregunta Cumeras.

Malgrat tot, el director ha insistit que creu que és una bona mesura i que s'hauria d'haver aplicat
fa temps. "La resta de l'Estat ja ho fa i això no vol dir que deixem de treballar una hora". De tota
manera,

ha considerat que l'aplicació de la mesura serà el màxim de profitosa a partir del curs
vinent



, quan es facin "números per repartir les hores lectives". En el moment de fer el còmput definitiu,
els equips directius ja organitzaran "el repartiment d'hores correctament" en lloc de fer-ho sobre
la marxa com passarà aquestes vacances de Nadal.  

El Clam Educatiu veu les bondats de la mesura, però critica
el moment

Un dels col·lectius de docents que ja va alertar que veia les bondats de la mesura, però no del
moment va ser el Clam Educatiu.

Domi Viñas

, una de les seves impulsores, ha subratllat que arriba en un moment "poc adient". Viñas ha
opinat que hi ha certa improvisació darrera de la mesura i ha constatat que hi ha molta disparitat
a l'hora d'aplicar-la.

En el cas del centre que ella dirigeix, l'Institut Escola El Til·ler de Barcelona, tindran un docent
més a primària i mitja dotació a secundària. En el cas d'infantil i primària encara no havien
acabat de reformular com ho farien quan va acabar el trimestre, i en el cas de secundària havien
demanat un especialista d'anglès. En tot cas, ha lamentat que

aquestes incorporacions no serviran per tenir més espai de codocència o de debat i
treball de l'equip docent

, ja que cada docent tindrà una hora més de manera individual. "No ens permet que hi hagi
grups de docents que puguin parlar, reflexionar o repensar projectes educatius", ha comentat.
Finalment, Viñas ha proposat a Educació i sindicats que es faci una valoració de com s'ha
aplicat la mesura en la totalitat dels centres.  

Raons per no reduir-se l'hora

En el cas de l'institut Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) han decidit no
reduir-se ara l'hora lectiva. Dos docents del centre han explicat el perquè de la decisió.

Víctor del Arco Cristià

 ha defensat que l'organització del curs es fa a l'estiu i veu un "despropòsit" haver-ho de refer a
mig curs. A més a més, ha alertat que

a la pràctica pot acabar suposant més feina individual

.

Des del centre, docents han impulsat un

manifest

on detallen aquests arguments i defensen que no es pot fer la feina ben feta amb aquestes
"improvisacions". La seva companya 



Marta Monfort Subirana

 ha explicat que al gener arribaran al centre cinc professors nous que seran "molt benvinguts"
després d'anys de retallades. I ha afegit que tindran feina "de sobres" perquè s'han incrementat
les necessitats i la diversitat per atendre a l'aula. Això, però, no es traduirà en reduir una hora
lectiva als docents, sinó que

es mantindran els horaris "de forma voluntària"

-la decisió és individual- durant sis mesos. "Ho seguirem fent perquè és el nostre compromís
amb les famílies i perquè els nostres alumnes es mereixen el millor", ha declarat.

Al setembre sí que l'aplicaran.

"No és el què, és el quan", ha insistit Monfort.  

USTEC critica que les dotacions s'han calculat a la baixa

Des del

sindicat majoritari

, USTEC, han admès que la mesura s'aplica en un moment "molt poc adient", tot i que han
subratllat que és la reversió d'una retallada que suposa un

"guany" per als centres

. La seva portaveu,

Iolanda Segura

, ha detallat que van estar batallant perquè la reducció de l'hora lectiva s'apliqués el setembre
del 2022 i no el gener del 2023, però que Educació no ho va acceptar. A banda d'això, ha
reconegut la feinada "impressionat" que s'ha hagut de fer des dels centres i els "problemes" que
ha ocasionat l'aplicació a mig curs.

A més a més, ha criticat que suposa la

reversió d'una retallada "aplicant una retallada"

. I és que des del sindicat han insistit que les 3.566 dotacions no cobreixen totes les hores
alliberades amb la reducció de l'hora lectiva per als docents i que hi ha

centres que han perdut hores.

Des d'USTEC han reclamat aquests mesos que es cobrissin "totes les hores", i la seva portaveu
ha assegurat que això es podria haver fet si no s'hagués aplicat el càlcul d'acord amb el decret
de plantilles que utilitza Educació habitualment. USTEC els va demanar que fossin "generosos"
en els càlculs, però Segura ha asseverat que "no han volgut de cap de les maneres".  

Educació acompanyarà els centres que no apliquin la



mesura

En un comunicat posterior al manifest del Gabriela Mistral, Educació va assegurar que
acompanyaria els centres que detectés que no aplicaven la reducció de l'hora lectiva perquè ho
facin. "Ningú els pot negar aquest dret", assegurava la conselleria, que confiava en els equips
directius a l'hora d'aplicar l'adaptació d'horaris. A banda d'això, va recordar que els criteris eren
"molt flexibles".  

 

Mostra el teu compromís amb Nació.
Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor
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Miquel Gené Molins : Radiografia de
l’Educació a les urgències - Social.cat
Miquel Gené Molins és professor de ciències d'educació secundària en un institut de la capital
catalana i, actualment, membre del Consell Educatiu de Ciutat Vella. Juntament amb la seva
tasca docent, té responsabilitats de coordinació en el seu centre. Ha participat en diferents
programes d'innovació pedagògica (Xarxes per al Canvi, Xarxa de competències bàsiques,
Escola Nova 21, Programa STEAMcat i Laboratori de Transformació Educativa). Darrerament,
ha col·laborat, com a membre de l'AFA de l'Institut Pau Claris, en el moviment d'"AMPA/AFA en
lluita" pel manteniment dels recursos educatius destinats a la complexitat dels centres. És pare
de tres infants que cursen 2n i 4t d'ESO i 1r de grau universitari.

Invertir en l’Educació ha estat una estratègia vista i requerida de les societats per fer front a
la malaltia de les desigualtats i la pèrdua de competitivitat econòmica. Davant les
conseqüències socials del tractament de la crisi econòmica del 2008 amb retallades en els
serveis públics, s’han afegit l’afecció de la crisi sanitària de la covid-19 i els símptomes de
l’actual crisi inflacionista. Per això, un augment significatiu de la inversió en l’Educació s’ha de
considerar com a cura urgent i necessària.

Quan la Comunitat Educativa reclamem més recursos per a l’Educació pública s’obté, com a
resposta, que ja s’han començat a revertir les retallades sofertes des de l’any 2011. Tanmateix,
analitzant algunes xifres, podem veure que estem lluny d’arribar a poder amortir els efectes
socials de les darreres crisis econòmiques i sanitària.

La despesa pública en Educació l’any 2020 ja va superar, per primera vegada, la del 2010
després que s’igualés l’any anterior; però cal tenir en compte l’acumulació de les inflacions
anuals i que el nombre d’alumnes ja s’havia incrementat en cent setze mil més en el conjunt
dels nivells educatius.

Un dels elements essencials per a la millora de l’atenció educativa dels alumnes i la
personalització de l’aprenentatge és la relació del nombre d’alumnes per docent, el que
s’anomena la ràtio alumnes/docent. Segons el Departament d’Educació a partir del gener
aquesta ràtio disminuirà per sota de 10 alumnes/docent amb la incorporació de més mestres i
professorat (l’única reivindicació atesa, parcialment, pel Departament d’Educació després de les
vagues dels docents del curs passat).

Analitzant les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) aquest millora ve a
continuació d’una lleugera tendència a la disminució de les ràtios a l’educació primària i a
l’educació secundària iniciada en el 2018. Per una altra banda, aquesta millora de les ràtios no
havia estat significant un esforç en l’increment de la despesa en Educació respecte al producte
interior brut de Catalunya (PIB): la inversió pública en Educació respecte al PIB s’havia estat
mantenint en el 3,7% fins al 2019, al mateix nivell dels països més a la punta baixa d’Europa i a
la cua en despesa de les comunitats autonòmiques de l’Estat espanyol.

Amb l’increment del pressupost del Departament d’Educació del 2020 la despesa en
Educació de Catalunya va augmentar fins al 4,2% del PIB aquell any. Després d’un
estancament en el 2021, aquest darrer any 2022 el pressupost del Departament ha tornat a
augmentar respecte al curs anterior en un 15,5% (884 milions d’euros). Tot i la bona notícia de la

https://www.social.cat/opinio/18077/radiografia-de-leducacio-a-les-urgencies
https://www.researchgate.net/publication/313750984_Educacio_pobresa_i_desigualtats_en_un_context_de_crisi
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https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15712
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aoEMz7pXn-fTIq__T2X3Nyv21lgNjXIhYaD7PRXYmb0/edit#gid=0
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10103&t=202100
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https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/despesa/dades-pressupostaries/pressupost-inicial/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/despesa/indicadors/despesa-publica-sobre-pib/


millora del pressupost en Educació respecte al curs anterior, en personal docent que hagi pogut
servir per reduir la ràtio alumnes/docent només s’ha dedicat el 18% d’aquest increment (162
milions).

Amb el 4,2% del PIB el 2020 es va trencar, per fi, l’estancament en el 3,7% del PIB, però
aquesta despesa en Educació està encara per sota de la mitjana de la Unió Europea del 4,7%
del PIB (2019), es manté inferior a la mitjana espanyola del 4,9% del PIB (2020) i continua molt
lluny del 6% establert per la Llei Catalana d’Educació (LEC) en la disposició final segona.

El conjunt de les dades ens permet arribar a la conclusió que el tractament amb els darrers
augments de la dosi pressupostària i l’increment de docents pot significar un alleugeriment de
les retallades en l’Educació iniciades el 2011, però aquestes cures estan molt lluny d’apropar-se
als reptes terapèutics del Sistema educatiu i sortir de les urgències hospitalàries: cal una aposta
més decidida i valenta amb l’Educació pública si volem que aquesta sigui realment eficaç com
antídot contra el contagi de les desigualtats socials generades per les crisis dels darrers quinze
anys.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.
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