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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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Societat
EDUCACIÓ

Nou trimestre amb més docents, 
però amb desgavell organitzatiu

Els professors d’anglès i els orientadors són els més demanats per cobrir la reducció de l’hora lectiva

landa Segura. Per aquest motiu, el 
sindicat considera que Educació 
hauria d’haver detallat que la re-
ducció només pogués ser d’una ho-
ra lectiva de classe a l’aula. 

A secundària els canvis d’horari 
han estat més complicats perquè les 
vigilàncies de pati no eren una opció, 
ja que no es consideren hores lecti-
ves i, com que cada docent té una es-
pecialitat concreta, no hi ha un per-
fil tan transversal. La dificultat ha fet 
que alguns centres optin per soluci-
ons poc regulades, com ara fer que 
als docents que ja tenien una reduc-
ció horària pel fet de tenir un càrrec 
de coordinació no se’ls apliqui la no-
va reducció. També hi ha centres 
que directament han decidit, per vo-
tació del claustre, no aplicar el can-
vi horari. Unes situacions que infrin-
geixen la nova normativa i que els 
sindicats ja han fet arribar al depar-
tament perquè es recondueixin. 

Més docents que mai 
Educació ha reivindicat que, amb la 
incorporació dels nous professio-
nals, Catalunya tindrà la xifra més 
alta de docents en la història del sis-
tema educatiu. Aquest increment 
de professors en plantilla també fa-
rà que es redueixi la ràtio d’alumnes 
per docent, que per primera vega-
da quedarà per sota de deu. Tot i ai-
xò, USTEC i CCOO critiquen que 
aquest canvi no implica una baixa-
da de ràtios real, perquè és una ràtio 
que no es pot calcular per unitats de 
docents i d’alumnes. Alerten que el 
nou professorat haurà de cobrir la 
reducció d’hores lectives d’altres 
docents i, per tant, no serà possible 
desdoblar grups i el nombre d’alum-
nes a classe continuarà sent alt. 

L’últim dia de curs abans de les va-
cances de Nadal, USTEC va anunci-
ar una convocatòria de vaga els dies 
25 i 26 de gener, coincidint amb l’atu-
rada del sector sanitari. Tot i que la 
crida no compta amb el suport de la 
resta de sindicats educatius, la por-
taveu d’USTEC, Iolanda Segura, diu 
que no han trencat la unitat sindical 
perquè han comunicat la seva inten-
ció a la resta d’associacions. Segura 
afirma que no els quedava cap més 
opció perquè havien promès que, si 
no s’aconseguien nous acords el pri-
mer trimestre, es tornarien a mobi-
litzar. Una visió que, de moment, no 
comparteix Comissions Obreres, 
que, a falta de posicionar-se a través 
d’una consulta interna, assegura que 
la convocatòria és precipitada per-
què la negociació amb la conselleria 
d’Educació continua viva.e

El segon trimestre escolar comença 
amb canvis organitzatius en tots els 
centres catalans. L’arribada de 
3.566 docents que s’incorporen 
aquest dilluns a les aules permetrà 
fer efectiva la reducció d’una hora 
lectiva per docent que el departa-
ment i els sindicats van pactar al se-
tembre i que va permetre desconvo-
car les aturades previstes per a l’ini-
ci de curs. A efectes pràctics, impli-
carà que els mestres de primària 
passin a fer 23 hores de classe a l’au-
la, en comptes de 24, i els d’ESO en 
faran 18 i no 19 com fins ara. Una 
mesura que el sector veu amb bons 
ulls i que feia més de deu anys que 
reclamava, però que s’ha desdibui-
xat pel moment del curs en què s’ha 
decidit començar a aplicar-la.  

USTEC-STEs, el sindicat majo-
ritari dels mestres, i Comissions 
Obreres valoren positivament que 
hi hagi nous docents, però afirmen 
que començar la reducció de l’hora 
lectiva al mes de gener i no al se-
tembre ha generat un trasbals or-
ganitzatiu en molts centres, que 
han hagut de refer els horaris a mig 
curs i intentar complir la nova nor-
mativa amb el mínim impacte pe-
dagògic per als alumnes. 

Des de CCOO consideren que les 
instruccions del departament per 
aplicar la reducció horària han es-
tat insuficients i alerten que, com 
que el càlcul de nous docents ne-
cessaris s’ha fet a la baixa, alguns 
centres s’han quedat amb fins a 7 
hores sense professor assignat. 
Una opinió que també comparteix 
Clam Educatiu. El col·lectiu, que 
aplega més de 200 professionals 
del sector, adverteix que fer el can-
vi amb els horaris ja definits pot fer 
impossible generar espais de coor-
dinació docent, que era justament 
un dels propòsits de la mesura.  

Menys guàrdies de pati 
Tot i que dos de cada tres nomena-
ments per cobrir els canvis horaris 
dels docents s’han fet ampliant la 
jornada de professionals que ja 
eren al centre o allargant substitu-
cions, els centres han sol·licitat que 
l’augment de plantilla serveixi, so-
bretot, per reforçar l’anglès, l’ori-
entació educativa i les ciències so-
cials. A l’educació primària s’ha op-
tat per demanar 646 mestres gene-
rals, 267 de pedagogia terapèutica 
i 180 d’anglès. Des d’USTEC expli-

BARCELONA
DIANA SILVA

Alumnes de secundària seguint les explicacions d’un professor. MARC ROVIRA 

quen que els canvis a les escoles han 
estat més fàcils d’aplicar perquè els 
centres poden demanar un docent 
que pot fer totes les classes a primà-
ria o optar per un especialista en 
pedagogia terapèutica que pot por-
tar tots els grups, inclosos els 
d’educació infantil. En el cas dels 
instituts, els professionals més de-
manats han estat els d’anglès (241) 
i els d’orientació educativa (194), 
seguits dels de ciències socials (185) 
i tecnologia (151).  

Més enllà de demanar els refor-
ços, el principal maldecap a l’hora 
de reestructurar els horaris dels 
professors ha estat decidir d’on es 
retallava l’hora lectiva de cada do-
cent per afectar al mínim els pro-

grames educatius iniciats al setem-
bre. A infantil i primària, una de les 
opcions més escollides ha estat re-
duir les guàrdies de pati, que en 
aquesta etapa educativa es consi-
deren hores lectives. Una solució 
que no comparteixen els sindicats 
i que qualifiquen de despropòsit. 
“A efectes pràctics l’hora del pati, 
sobretot en el cas de l’educació in-
fantil, no és ni mitja hora. Encara 
que no surtis a fer la vigilància, en-
tre que entres a l’aula i en surts o 
atens la necessitat de qualsevol 
alumne, no et queden ni vint mi-
nuts. Per tant, els docents que es 
treguin les vigilàncies de patis no 
reduiran de veritat l’hora lectiva”, 
critica la portaveu d’USTEC, Io-

Plantilla  
El personal 
docent creix 
amb 3.566 
professionals 
de reforç
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1 de cada 7 infants catalans no entén què
llegeix en finalitzar la primària, alerta la
Fundació Bofill La República
Les escoles Marià Fortuny, Pompeu Fabra, Rosa Sensat, Rubió i Ors i General Prim són els
cinc centres educatius de Reus que se sumen al nou programa LECXIT. Segons la tècnica
d’acompanyament de centres del programa, Alba Monclús, la capital del Baix Camp ha estat una
de les ciutats catalanes que més s’ha implicat en la iniciativa. Actualment, entre els 52 centres
catalans que s’han unit al projecte, Reus és la tercera ciutat amb més nombre d’escoles
participants, només per darrere de Barcelona – amb 7 centres – i l’Hospitalet de Llobregat – amb
6 centres -.

La participació de Reus en el projecte no és nova. Les biblioteques Xavier Amorós i Pere
Anguera són dos dels centres catalans que acullen el programa LECXIT des dels seus inicis,
ara fa deu anys. La responsable del projecte a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus,
Dolors Bargalló, assegura que les escoles valoren “molt” el programa, el qual, no només
“millora la comprensió lectora dels joves”, sinó que “també els ajuda a ser més hàbils a la
vida“.

La reusenca Dolors Sales va sumar-se al projecte com a voluntària després de jubilar-se. Des
de fa 5 anys, no ha deixat d’aprendre al costat dels més joves i, segons assegura, “és
gratificant” veure l’evolució d’uns infants amb els quals s’acaba creant un vincle especial.

Justament, aquesta unió entre l’alumne i el voluntari és el que destaquen des de la Fundació
Bofill. La tècnica d’acompanyament de centres del programa, Alba Monclús, assegura que
“aquest vincle és el que acaba donant sentit al programa LECXIT” i que afavoreix que “l’alumne
s’apropi a la lectura com una activitat divertida i engrescadora, però en cap cas, avorrida”.

https://www.larepublica.cat/noticies/politica/nacional/un-de-cada-7-infants-catalans-no-enten-que-llegeix-en-finalitzar-la-primaria-alerta-la-fundacio-bofill/
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REVISTAEL TEMA

Educació ambiental

Partint de la base que el millor residu és 
aquell que no es produeix, el Consor-
ci del Bages per a la gestió de residus 
ha tingut, des de la seva creació el 2003, 

l’educació ambiental i la sensibilització ciuta-
dana com un dels seus punts estratègics. Cada 
any milers d’infants i joves participen a les ac-
tivitats educatives sobre residus i medi ambient 
que la institució ofereix conjuntament amb el 
Camp d’Aprenentatge del Bages i entitats del 
territori com la Fundació Aigües de Manresa-
Junta de la Séquia (Parc de la Séquia). L’activi-
tat estrella són les visites al Parc Ambiental de 
Bufalvent, un espai paisatgístic privilegiat on hi 
ha el dipòsit controlat de residus i la planta de 
compostatge. No hi ha manera més eficaç de 
conscienciar sobre el reciclatge i la reducció de 
residus que plantar-se davant d’un abocador, 
amb la mirada posada en una gran muntanya 
d’escombraries.  

Amb la intenció de conscienciar la ciutada-
nia de la importància de ser responsables en la 
generació de residus, el Consorci del Bages 
aposta per l’educació i la sensibilització ciuta-

danes a través de campanyes de comunicació i 
publicitat i de l’Aula Ambiental, impulsada i ges-
tionada juntament amb el Camp d’Aprenentat-
ge del Bages, que s’ha convertit en un referent 
dins i fora de la comarca en tot allò relacionat 
amb l’educació ambiental.  A les portes de l’ini-
ci del segon trimestre, les activitats educatives 
sobre residus i medi ambient que s’ofereixen ja 
tenen més de 5.500 alumnes inscrits, una xifra 
que anirà augmentant al llarg del curs. El pro-
grama de l’Aula Ambiental té previstes 74 actu-
acions, amb un total de 2.069 alumnes. L’activi-
tat amb més participació són les visites al Parc 

Ambiental de Bufalvent, amb un total de 1.197 
alumnes. Altres activitats que es desenvolupen 
al llarg del curs són les visites al Parc del Secà, ta-
llers de reciclar l’oli fent sabó o de les propietats 
dels materials, i xerrades sobre el compostatge 
a l’escola i sostenibilitat i consumisme. A tot això, 
s’hi suma el programa del Consorci, que ofereix 
visites de la deixalleria mòbil a les escoles del  
territori. 

L’educadora ambiental del Consorci del Ba-
ges per a la gestió de residus, Gisela Llauradó, 
destaca com a clau de l’èxit de les activitats que 
es duen a terme el fet que fa «20 anys el Consor-
ci va crear aliances amb agents del territori per 
apostar fort per l’educació ambiental perquè 
l’abocador va creixent i has d’anar al punt inici-
al i conscienciar perquè pari de créixer». En 
aquest mateix sentit, la directora del Camp 
d’Aprenentatge del Bages, Marta Morera, hi afe-
geix que l’aposta que es va fer en el seu dia per al 
treball en xarxa «va ser molt potent» i ha funci-

onat «impressionantment bé». Considera, a 
més, que «és molt interessant i molt potent veu-
re un abocador de primera mà per prendre cons-
ciència de tot el que s’està abocant». Un altre 
punt a favor que dona força a aquesta xarxa és, 
segons Morera, que «totes les activitats són cur-
riculars i competencials, amb la qual cosa en-
caixen amb el nou currículum escolar perquè 
són situacions d’aprenentatge i experimentació 
molt transdisciplinàries i transversals». Això va 
en consonància, diu Llauradó, amb «aquest 
aprenentatge per a la vida que marca el Depar-
tament d’Educació, de sortir de l’aula i veure co-
ses impactants de la realitat, i què hi ha més im-
pactant que plantar-te davant d’un abocador?». 

Aquesta experiència vivencial que els alum-
nes tenen quan visiten el Parc Ambiental de Bu-
falvent comença dins una aula on per grups co-
neixen l’entorn on es troben i fan un taller, per 
exemple, sobre els actuals sistemes de recollida: 
ordinària, porta a porta o contenidors tancats. 

ELS RESIDUS TAMBÉ SÓN 
UNA MATÈRIA EDUCATIVA

Més de 5.500 alumnes ja s’han inscrit aquest curs a les activitats educatives sobre residus i medi ambient que s’ofereixen des del Consorci del Bages 
per a la gestió de residus i el Camp d’Aprenentatge del Bages. L’espai paisatgístic privilegiat del Parc Ambiental de Bufalvent, on es fa el tractament 
de residus, s’ha convertit en un referent de conscienciació ambiental Text: Queralt Casals Fotos: Alex Guerrero, Queralt Casals i Consorci del Bages

Al dipòsit controlat de residus del Parc Ambiental de 
Bufalvent hi arriben cada dia 140 tones de residus
u Cada any arriben a l’abocador de Bufalvent  
50.000 tones de residus municipals. Són aquelles 
deixalles que no han estat dipositades als conteni-
dors de selectiva i que, per tant, no es podran rea-
profitar ni valoritzar. Al dipòsit, aquests residus són 
escampats i compactats en un vas prèviament prepa-
rat i impermeabilitzat. Finalment, la zona quedarà 
segellada i es regenerarà paisatgísticament.

50.000 TONES A L’ANY

Les activitats d’educació 
ambiental del Consorci del 
Bages i el Camp d’Aprenentatge 
arriben anualment  
a milers de persones 

L’actual dipòsit controlat  
de residus del Parc 

Ambiental de  
Bufalvent es va 

obrir el 1999.  ALEX GUERRERO
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EL TEMAREVISTA 

Però la part més didàctica i impactant arriba 
quan els infants i joves es planten davant la gran 
muntanya de residus de l’abocador, que es va 
obrir el 1999.  Veuen amb expectació les màqui-
nes compactant les 140 tones de deixalles que 
hi entren cada dia, entre les quals les seves. Però 
encara hi ha una activitat que genera més inte-
rès: el vol dels falcons i àligues que sobrevolen 
l’abocador amb l’objectiu d’espantar i controlar 
la població de gavines. L’activitat acaba amb una 
visita amb autobús pel costat de l’abocador, les 
plantes de transferència de vidre i envasos, els 
camps solars i l’interior de la planta de compos-
tatge, on es tracta la matèria orgànica per con-
vertir-la en compost i retornar-la a la natura per 
tancar el cicle. El recorregut es tanca amb un 
missatge molt gràfic que convida els joves a la 
reflexió: «Que cada vegada que tireu alguna cosa 
al rebuig us vingui a la ment l’abocador. Per això, 
us animem a reciclar».  

Entre les propostes que l’equip d’educació 
ambiental ofereix als centres educatius hi ha les 
activitats d’un dia, com les visites al Parc Ambi-
ental, però també hi ha les estades de 3 a 5 dies 
per a centres de fora de la comarca, amb activi-
tats competencials, i els Projectes Compartits, 
«que és un treball molt més intens al llarg del 
curs escolar», explica Morera. Aquest any els 
projectes que es fan a primària es dediquen a la 
geologia, però en el cas de centres de secundà-

ria es desenvolupen diversos projectes sobre 
medi ambient.  

Amb els anys l’educació ambiental ha anat 
evolucionant. «Es va començar més amb l’ob-
jectiu de la recollida selectiva, d’aprendre a se-
parar bé en tots els contenidors  i ara ja s’ha anat 
avançat una mica cap a mirar matèries prime-
res i d’on venen els residus», diu Llauradó. Per a 
Morera, es tracta «d’anar a l’arrel del problema, 
anem a mirar les propietats dels materials i així 
entendrem millor la necessitat del reciclatge i 
tindrem més criteri a l’hora de comprar i en els 
hàbits del dia a dia». Creuen que «tothom hau-
ria de venir al Parc Ambiental perquè entendria 
molt més la necessitat del reciclatge i les taxes 
que hi ha associades». 

Més demanda que oferta 
Des del Consorci del Bages i el Camp d’Aprenen-
tatge fan mans i mànigues per donar resposta a 
les peticions dels centres escolars, però les acti-
vitats tenen molta més demanda que oferta. 
«Ens trobem que cada vegada tenim molta més 
demanda i deixem molt alumnat fora, tot i que 
fem tot el possible per atendre’l», diu Morera. 
Per això, segons Llauradó, «busquem recursos i 
solucions creatives per poder atendre més alum-
nat», com les «visites exprés», que van introdu-
ir durant la pandèmia de la covid, de manera que 
compacten la visita al Parc Ambiental i això per-
met fer el mateix sense perdre qualitat i arribar 
a més grups escolars. 

La visita al Parc Ambiental és la que té un im-
pacte més notable. «Es planten ben bé davant 
l’abocador i surten més sensibilitzats», explica 
Llauradó. Amb el conjunt d’activitats a l’entorn 
dels residus i el medi ambient, apunta Morera, 
«anem plantant llavors i ja hi ha canvis, amb ciu-
tadania més conscient i més crítica. Al final vo-
lem que la gent s’empoderi més i que quan fa-
cin les tries ho facin amb un criteri al darrere». L’educadora ambiental Gisela Llauradó, durant una de les visites ALEX GUERRERO

Estudiants de secundària fent un taller sobre sistemes de recollida de residus ALEX GUERRERO

La visita al Parc Ambiental de 
Bufalvent inclou el treball per 
grups dins l’aula, un passeig  
per les instal·lacions i una 
demostració de falconeria

El falconer del Parc 
Ambiental fent una  
demostració de vol a  
l’alumnat de segon d’ESO 
de l’institut Bages Sud 
de Castellbell.  ALEX GUERRERO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTES LES 

NOTÍCIES 



Mitjà: ccma.cat

Publicat: 09/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 2.566.091
Lectores

Valor: 3.181€

URL: https://www.ccma.cat/324/3566-docents-sincorporen-a-esc...

3.566 docents s'incorporen a escoles i
instituts a partir d'avui
Més de 1.300.000 alumnes tornen aquest dilluns a classe. La novetat de l'inici del segon
trimestre és la incorporació de 3.566 mestres i professors nous per fer front a la reducció d'una hora
lectiva als docents.

Aquestes incorporacions són fruit de l'acord del Departament d'Educació amb els sindicats que
va evitar les vagues convocades a inici de curs i que estipulava que la reducció d'una hora lectiva
a tots els docents catalans s'iniciava a partir de l'1 de gener.

Els set sindicats docents van signar aquest acord de forma unànime amb el compromís que fins a
finals d'any es continuarien negociant amb el departament la resta de reivindicacions del col·lectiu.

La Generalitat ha continuat negociant amb els sindicats en la taula sectorial altres demandes dels
docents, sense haver arribat a nous acords. Segons la USTEC, sindicat majoritari en educació,
això suposa un incompliment del pacte i ja ha convocat dues jornades de vaga per aquest mes: el
25 i el 26 de gener, coincidint amb la vaga convocada a la sanitat.
 

Reducció d'una hora lectiva a primària i a secundària

La incorporació de nous docents és una notícia positiva, però ha suposat un mal de cap per a
molts centres educatius. Els ha obligat a reestructurar la plantilla de professors i refer horaris a
mig curs, sobretot a secundària i formació professional, que és on hi ha més especialitats. 

Els mestres d'educació infantil i primària impartiran 23 hores setmanals; els d'educació de
persones adultes, 20, i el professorat de la resta de l'ensenyament de règim general i especial, 18
hores per setmana.

Segons Educació, la incorporació d'aquests 3.566 professionals farà que aquest sigui el moment
en què més docents hi ha hagut a Catalunya. A més, destaquen que dos de cada tres
nomenaments són de professionals que ja eren als centres i que ara completaran la seva
jornada, o bé per a aquells que perllongaran la substitució.

Els docents més sol·licitats als centres de primària han estat mestres de primària, seguit
d'especialistes en pedagogia terapèutica, infantil i anglès. A l'ESO, les especialitats més
demandades han estat anglès, orientació educativa, ciències socials i tecnologia.

https://www.ccma.cat/324/3566-docents-sincorporen-a-escoles-i-instituts-a-partir-davui/noticia/3205337/
https://www.ccma.cat/324/els-sindicats-de-mestres-i-professors-desconvoquen-les-vagues-per-linici-de-curs/noticia/3182155/
https://www.ccma.cat/324/nova-vaga-de-mestres-i-professors-el-25-i-el-26-de-gener-coincidint-amb-la-de-metges/noticia/3203623/


Els mestres d'educació infantil i primària impartiran 23 hores setmanals (Institut Infància
i Adolescència)

Reivindicacions sobre la taula

A les reunions de la taula sectorial d'educació no hi ha hagut avenços des de l'acord de l'inici de
curs. 

Els sindicats reclamen un pacte d'estabilitat per als interins i que es recuperi el primer
complement salarial al sexenni per compensar la inflació i que s'inclogui en els pressuposts del
2023 alguna mesura per revertir les retallades en educació.

El govern ha ofert als sindicats recuperar condicions en els sexennis a partir del desembre del
2023, amb el cobrament del primer complement al cap de sis anys i no als nou com passa en
l'actualitat.
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Les escoles reprenen el curs amb 3.500
nous professors i una vaga a l’horitzó

La majoria de centres han ajustat horaris per reduir
l’hora lectiva, en una mesura que ha sigut criticada per
poc oportuna en el temps

Un total de 3.566 docents s’incorporaran aquest dilluns als centres educatius de Catalunya per
fer efectiva la reducció d’una hora lectiva als professionals pactada pel Departament
d’Educació amb els sindicats el setembre passat. 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 a causa del moment en què es posa en marxa. En concret, s’incorporen 1.431
docents a primària i 2.135 a secundària.

Professorat i direccions han denunciat la sobrecàrrega de treball que suposa haver de refer tots
els horaris i han apuntat 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. La tornada a l’escola
després de les vacances de Nadal es produeix, a més, amb un escenari de vaga a l’horitzó: el
sindicat majoritari a l’escola pública catalana, Ustec, i el minoritari, CGT, han cridat a afegir-se a
la vaga convocada per la sanitat pública els dies 25 i 26 de gener.

A partir d’aquest segon trimestre, els mestres de primària passaran de donar 24 hores de classe
a l’aula a complir-ne 23, i els professors d’ESO en faran 18, i no 19 com fins ara. Cada centre ha
aplicat la reducció de l’hora lectiva en funció de les seves necessitats i realitats. La conselleria
ha defensat en tot moment que s’ha fet un acompanyament als centres per poder reorganitzar-se
amb els nous recursos i que s’ha donat la «màxima flexibilitat». Entre les recomanacions que ha
fet 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 que la mesura
tingués tan poc impacte pedagògic com es pogués, especialment en un moment en què la
comunitat educativa veu amb preocupació el descens del nivell competencial dels alumnes en
totes les assignatures, especialment en matemàtiques i anglès.

Escoles i instituts han aprofitat aquestes setmanes per ‘fitxar’ noves incorporacions. Les
especialitats més sol·licitades han sigut 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 d’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
jornada o allargaran una substitució.

Ajustos en l’hora del pati

La directora de l’escola Fort Pienc de Barcelona, Lourdes Mateu, assegurava que la
incorporació de més docents és un «guany» i, malgrat les crítiques per com s’ha fet la gestió,
deixa clar que no vol desvirtuar la mesura. En el seu cas, aquest gener s’incorpora una nova

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230108/tornada-al-escola-nadal-nous-professors-hora-lectiva-vaga-catalunya-80795686
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221020/govern-contratara-finalmente-100-profesores-mas-educacio-77491829
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220901/acuerdo-educacion-profesores-fin-huelgas-colegios-cataluna-14395367
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220923/malestar-escuelas-reformular-horarios-mitad-curso-cambray-pacto-contratacion-profesores-75792563
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221223/educacion-sumara-huelga-sanidad-finales-enero-profesores-catalunya-80336512
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221212/resultados-examenes-competencias-basicas-primaria-eso-catalunya-peores-notas-79862860
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220924/secuelas-pandemia-nivel-escolar-competencias-basicas-retroceso-matematicas-e-ingles-75670132
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221222/3500-docentes-enero-catalunya-profesores-ingles-pedagogos-80293157


docent, però per decisió de tot el claustre no modificaran els horaris, sinó que l’hora reduïda 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 qui comptaran es pugui recolzar, de tal manera que hi
haurà més temps amb dos professionals a l’aula.

Mateu destaca que aquest ha sigut un acord del seu centre, en què 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 més, van seguir la indicació del Departament d’ocupar la
plaça amb una persona que estava fent una substitució al centre.

Aquesta directora apunta que hi ha una manca de professionals en el conjunt del sistema i
afirma que cada vegada hi ha més diversitat d’alumnat. En aquest sentit, assegura 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.

Per al representant de secundària en 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 es comenci a aplicar a partir del gener és «desafortunat» perquè implica una gran logística
per als equips directius dels centres i organitzar els horaris «molt de pressa».

Més complex a FP

Notícies relacionades

Cumeras ha recordat que «l’organització del curs ja està feta», per la qual cosa no es podran
modificar assignatures que ja s’imparteixen. Tanmateix, serà necessari que els professors
redueixin una hora lectiva i això significa 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»,
afegeix el representant de secundària. Aquesta dificultat per trobar docents de determinades
assignatures es complica encara 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.

Un dels col·lectius de docents que ja va alertar de la poca idoneïtat del canvi va ser el Clam
Educatiu. Domi Viñas, una de les impulsores, insisteix que arriba en un moment «poc
adequat». Creu que hi ha certa improvisació darrere d’aquesta mesura i constata que hi 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 qualsevol 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 i
repensar projectes educatius», comenta.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221114/nace-colectivo-profesores-clam-educatiu-78533005
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Educació incorpora 3.566 nous professors
aquest dilluns per la reducció d'una hora
lectiva
La conselleria d'Educació de la Generalitat incorpora aquest dilluns 3.566 nous professors
arran de l'acord assolit amb els sindicats de reduir una hora lectiva docent. L'arribada de nous
professors respon a l'acord de la conselleria amb els sindicats que va evitar les vagues
convocades a inici de curs i que estipulava que la reducció d'una hora lectiva a tots els docents
catalans s'iniciava a partir de l'1 de gener. D'aquesta manera, els mestres d'educació infantil i
primària impartiran 23 hores setmanals, els d'educació de persones adultes 20 i el professorat
de la resta de l'ensenyament de règim general i especial 18.

Així doncs, aquest dilluns comença el segon trimestre amb, segons apunta Educació, més
docents a Catalunya que mai. A més, des de la conselleria també subratllen que dos de cada
tres nous nomenaments (un 67%) són de professionals que ja eren als centres i que ara
completaran la seva jornada o bé altres que allargaran la seva substitució.

Concretament, les especialitats docents més sol·licitades per part dels centres de primària
han estat mestres de l'especialitat de primària, seguit de pedagogia terapèutica, infantil i anglès,
mentre que a l'ESO ha estat anglès, orientació educativa, ciències socials i tecnologia.

Negociació amb els sindicats

Val a dir que sindicats i Govern han continuat negociant altres demandes de la comunitat
educativa durant el primer trimestre sense haver arribat a nous acords. El Govern ha ofert als
sindicats recuperar els sexennis a partir de desembre de 2023, amb el cobrament del primer
complement al cap de sis anys i no als nou com passa actualment. Però els sindicats continuen
protestant malgrat l'oferiment del Govern perquè no els sembla suficient. De fet, van celebrar una
concentració a mitjans de novembre en què van demanar al departament una "negociació real" i
van reclamar que incloguessin en els pressupostos del 2023 alguna mesura per revertir les
retallades en educació.

El sindicat USTEC-STEs convoca una vaga d'ensenyament
el 25 i 26 de gener

Finalment, escau esmentar que el sindicat Ustec·STEs va anunciar a finals de desembre la
convocatòria de vaga del personal dels centres públics per als dies 25 i 26 de gener per una
escola pública de qualitat i la "recuperació" de drets. La convocatòria coincideix amb la vaga
convocada per Metges de Catalunya a tots els centres sanitaris, que té el suport de tot el
personal sanitari.  Des d'Ustec creuen que l'educació i la sanitat són dos pilars en què el Govern
hauria d'invertir. I consideren que fer coincidir les vagues reflecteix una "defensa dels serveis
públics". 

https://www.elnacional.cat/ca/societat/educacio-incorpora-3566-nous-professors-dilluns-reduccio-hora-lectiva_947703_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/sindicats-anuncien-vaga-educacio-25-26-gener-2023_939930_102.html
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Les escoles reprenen el curs amb 3.500
nous professors i una vaga a l’horitzó - Diari
de Girona
Un total de 3.566 docents s’incorporaran aquest dilluns als centres educatius de Catalunya per
fer efectiva la reducció d’una hora lectiva als professionals pactada pel Departament
d’Educació amb els sindicats el setembre passat. 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 a causa del moment en què es posa en marxa. En concret, s’incorporen 1.431
docents a primària i 2.135 a secundària.

Professorat i direccions han denunciat la sobrecàrrega de treball que suposa haver de refer tots
els horaris i han apuntat 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. La tornada a l’escola
després de les vacances de Nadal es produeix, a més, amb un escenari de vaga a l’horitzó: el
sindicat majoritari a l’escola pública catalana, Ustec, i el minoritari, CGT, han cridat a afegir-se a
la vaga convocada per la sanitat pública els dies 25 i 26 de gener.

A partir d’aquest segon trimestre, els mestres de primària passaran de donar 24 hores de classe
a l’aula a complir-ne 23, i els professors d’ESO en faran 18, i no 19 com fins ara. Cada centre ha
aplicat la reducció de l’hora lectiva en funció de les seves necessitats i realitats. La conselleria
ha defensat en tot moment que s’ha fet un acompanyament als centres per poder reorganitzar-se
amb els nous recursos i que s’ha donat la «màxima flexibilitat». Entre les recomanacions que ha
fet 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 que la mesura
tingués tan poc impacte pedagògic com es pogués, especialment en un moment en què la
comunitat educativa veu amb preocupació el descens del nivell competencial dels alumnes en
totes les assignatures, especialment en matemàtiques i anglès.

Escoles i instituts han aprofitat aquestes setmanes per ‘fitxar’ noves incorporacions.
Les especialitats més sol·licitades han sigut 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 d’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 jornada o allargaran una substitució.

Ajustos en l’hora del pati

La directora de l’escola Fort Pienc de Barcelona, Lourdes Mateu, assegurava que la
incorporació de més docents és un «guany» i, malgrat les crítiques per com s’ha fet la gestió,
deixa clar que no vol desvirtuar la mesura. En el seu cas, aquest gener s’incorpora una nova
docent, però per decisió de tot el claustre no modificaran els horaris, sinó que l’hora reduïda 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 qui comptaran es pugui recolzar, de tal manera que hi

https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2023/01/08/les-escoles-reprenen-curs-amb-80848754.html


haurà més temps amb dos professionals a l’aula.

Mateu destaca que aquest ha sigut un acord del seu centre, en què 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 més, van seguir la indicació del Departament d’ocupar la
plaça amb una persona que estava fent una substitució al centre.

Aquesta directora apunta que hi ha una manca de professionals en el conjunt del sistema i
afirma que cada vegada hi ha més diversitat d’alumnat. En aquest sentit, assegura 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.

Per al representant de secundària en 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 es comenci a aplicar a partir del gener és «desafortunat» perquè implica una gran logística
per als equips directius dels centres i organitzar els horaris «molt de pressa».

Més complex a FP

Cumeras ha recordat que «l’organització del curs ja està feta», per la qual cosa no es podran
modificar assignatures que ja s’imparteixen. Tanmateix, serà necessari que els professors
redueixin una hora lectiva i això significa 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»,
afegeix el representant de secundària. Aquesta dificultat per trobar docents de determinades
assignatures es complica encara 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.

Un dels col·lectius de docents que ja va alertar de la poca idoneïtat del canvi va ser el Clam
Educatiu. Domi Viñas, una de les impulsores, insisteix que arriba en un moment «poc
adequat». Creu que hi ha certa improvisació darrere d’aquesta mesura i constata que hi 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 qualsevol 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 i
repensar projectes educatius», comenta.
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n Persones vetlladores en l’àmbit 
escolar de la Catalunya central re-
clamen mesures al Departament 
d’Educació contra «la precarietat 
i la inestabilitat» laborals que as-
seguren que pateix el sector, espe-
cialment agreujat en aquest terri-
tori i al Vallès Occidental amb el 
canvi de gestió del servei que hi va 
haver el novembre passat. Se’l va 
adjudicar l’empresa sevillana 
SAMU, «que gestiona serveis sani-
taris i no educatius», apunta un 
dels portaveus dels treballadors, 
Héctor Jurado, crític amb les con-
dicions derivades de la nova sub-
rogació. Diu que estan tips de les 
externalitzacions i proposa la cre-
ació d’una borsa d’interins que 
doni estabilitat i seguretat al sec-
tor. 

 Jurado recorda que la tasca de 
les persones vetlladores és la de 
donar suport a les aules i al men-
jador escolar a persones que te-
nen necessitats educatives espe-
cials. En aquest sentit, diu que són 
«una figura clau per a l’escola in-
clusiva, i en canvi, tenim contrac-
tes de monitor de lleure, com si 
fóssim en un casal d’estiu», la-
menta. Sosté que l’interinatge en 
aquesta professió garantiria «uns 
referents estables per als nens i 
nenes a les escoles».   

Des de l’1 de novembre, SAMU 
opera a la Catalunya central i al 
Vallès Occidental, on hi ha subro-
gades unes 600 persones com a 
vetlladores escolars, que ara s’han 
organitzat «en un grup d’unes 300 
per fer visible la nostra precarietat 
i posar en valor la professió», diu 

Jurado. Recorda que «treballem 
per la pública però en canvi estem 
externalitzats», i amb una situació 
«inestable, de sous molt baixos, 
amb contractes de setembre a 
juny, i sense saber les hores que 
farem el proper curs ni en quin 
centre educatiu».  

Unes condicions, assegura, 
que han empitjorat des del no-
vembre amb la nova gestora. És la 
primera vegada que s’adjudica el 
servei a una empresa de fora de 
Catalunya «amb el que això com-
porta a nivell comunicatiu», la-
menta Jurado. «No hi tenim con-
tacte directe», sinó a partir de les 
dues coordinadores que hi ha al 
territori, «i el més greu és que ja 
fa dos mesos que maregen la per-
diu, sense saber les hores que fem 
i amb canvis en les jornades labo-
rals». A més, «en comptes de co-
brar a final de mes com hem fet 
sempre i com reflecteix el nostre 
conveni», assegura que no van re-
bre la paga del novembre fins al 9 
de desembre, i diu que en alguns 
casos amb una nòmina que no és 
sencera. 

Treballadors del sector 
d’aquest territori crítics amb els 
canvis ja han posat en coneixe-
ment del Departament d’Educa-
ció la situació amb què es troben, 
però van més enllà i reclamen un 
interinatge, insisteix Jurado, con-
vençut que el mal ve de les exter-
nalitzacions: «El fet de no estar 
contractats directament pel de-
partament fa que cada poc temps 
surti a licitació el servei de vetlla-
dors, i això ens fa canviar d’empre-
sa constantment».

Vetlladors escolars 
de la Catalunya 
central demanen 
ser personal interí

JORDI ESCUDÉ VILA. MANRESA

u Denuncien la precarietat del sector, accentuada 
fa dos mesos amb el canvi de gestió al territori

Els vetlladors atenen necessitats educatives especials ARXIU PARTICULAR

Santpedor 
trasllada aquest 
mes els mercats a 
la plaça al dia 14
REDACCIÓ. SANTPEDOR

n El mercat de proximitat i el 
mercat de la Rampoina, que se ce-
lebren cada primer dissabte de 
mes a la plaça Gran U d’Octubre 
de Santpedor, canvien de dia en 
aquesta primera edició de l’any, 
tenint en compte la seva proximi-
tat amb la festivitat de Reis. Tots 
dos mercats es muntaran el 14 de 
gener. 

El dissabte de plaça del gener 
canvia excepcionalment de dia 
però tindrà la mateixa essència. 
Això vol dir que hi haurà el mer-
cat de proximitat i el mercat de la 
Rampoina, a més d’activitats in-
fantils i musicals per amenitzar la 
jornada.  

Com a novetat, a la plaça hi 
haurà un servei mòbil d’autorepa-
ració, amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona.

n La Diputació de Barcelona ha ac-
tualitzat la cartografia topogràfica 
escala 1:1.000 dels municipis d’Ar-
tés, Talamanca i Súria. Aquesta eina 
facilita els treballs de diagnosi, pla-
nificació i gestió municipal, així com 
la presa de decisions estratègiques. 

Els treballs, que han tingut un 
cost de 77.980 euros, inclouen 1.529 

hectàrees dels municipis i recullen 
el sòl urbà i urbanitzable, i les de sòl 
no urbanitzable necessàries per a la 
planificació urbanística i la gestió 
territorial, des de xarxes de serveis, 
fins a la cartografia de cadastre i 
equipaments. La informació és 
d’accés públic i gratuït al portal de 
descàrregues d’informació geogrà-
fica de la IDEBarcelona.

Artés, Súria i Talamanca 
actualitzen la cartografia
REDACCIÓ. MANRESA
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A
mb avaluacions a la
mà, la generació de
nensactual témenys
coneixements de
matemàtiques que

lesanteriors.L’aturadaeducativa
de sis mesos el curs 2019-2020 a
causa del confinament i les va-
cancesd’estiu,més els dos cursos
posteriors afectats per les qua-
rantenes, han endarrerit l’apre-
nentatgedels nens. “Sense treure
ferro al tema, la pandèmia va
afectar a tothom i l’aturada a Ca-

talunya va ser inferior, fins i tot, a
la restad’Europa, i vamactuar fa-
cilitant ordinadors i altres mesu-
res”, explica el director general
d’Educació, JoanCuevas.
Tot i això, no s’ha recuperat el

retard.Lesavaluacionsquees fan
a tots els alumnes catalans de 6è
deprimària i4td’ESO,demanera
sistemàtica, que serveixen per
mesurar l’estat del sistema edu-
catiu, no deixen dubtes: totes les
competències han registrat des-
censos, però especialment la de
matemàtiques,que,enelcasde4t
d’ESO,és lapitjordesdel2011.
El Consell Superior d’Avalua-

ció ha publicat els resultats del

Lapandèmia i l’altadiversitata lesaules
explica lacaigudaenmatemàtiques
Els professors demanen formació de qualitat, codocència i classes per als suspesos

Les alumnes de sisè de primària han obtingut resultatsmolt semblants als nois, demanera que han estret una bretxa de gènere històrica
"3#!210/.//3-,.

Societat
!87 654382106/87 .-7/,*87

amb necessitats especials proce-
dents de famílies de context so-
cioeconòmic i cultural baix. En
aquest cas, cal assenyalar que hi
ha tres vegadesmés alumnes que
no aproven respecte de les esco-
lesambbaixadiversitat.
Pel Consell d’Avaluació el des-

cens no és del tot atribuïble a la
pandèmia. “Aquesta caiguda rei-
terada del resultat haurà de ser
analitzada amb deteniment, més
enllà dels efectes del confina-
ment”, assenyala l’informe, en
què s’insta l’administració a tro-
bar les causes “per capgirar
aquesta situació”.
Les famílies han lamentat que

2022: 71,1 de mitjana, amb una
caigudade5punts, i 61,2, amb5,5
puntsmenys.Amés,coms’obser-
va als gràfics adjunts, es perden
alumnes al rang alt, els que pun-
tuenpersobredelvuita laprova, i
augmentenelsdemésbaixnivell,
que no arriben al cinc. Als dos

Docent de ‘mates’: “A
lameva aula d’ESO hi
ha cinc alumnes amb
dificultat especial i un
amb altes capacitats”

cursosnoescompleixamb l’ideal
que a les aules es passi d’un 30%
de notes altes i no se superi un
15%d’alumnesambnotesbaixes.
El resultat no és uniforme si es

mira el tipus d’alumnes: és més
gran en centres d’alta complexi-
tat, on es concentren alumnes

Directora: “Els
nousdocentsnosón
llicenciats, sinóbiòlegs
oenginyers, i els falta
saberensenyar”
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la majoria dels alumnes són a la
mitjana baixa d’unes competèn-
cies “bàsiques” que són “míni-
mes”.enuncomunicat, lafedera-
ciódeparesFapelexigeixenactu-
acions concretes, tot i que
entenen que els professors estan
sobresaturats.
L’administracióhaimpulsatun

pladexoc, voluntari perpartdels
centres,quesecentraenlaforma-
ció dels professors. Assenyala, ai-
xí mateix, que els centres d’alta
complexitat, entre 500 i 700, te-
nen ajuts de reforç educatiu
(PMOe)iqueinspeccióelsacom-
panyarà perquè aquests recursos
es destinin en activitats de llen-
gua imatemàtiques.
“en tot cas, els centres ja saben

quinéselnivelldelsalumnes iac-
tuenpermillorar-lo”,confiaCue-
vas. i afegeix que, a partir del
2023, lesescoles i els instituts tin-
dran 3.500 docents més (derivat
del pacte amb els sindicats) i re-
cursos de formació disponibles
(associacionsmatemàtiques,uni-
versitats, institutsd’innovació).
direccions de centres i profes-

sors parlende la inconcreció dels
plans iproposenformacióadhoc,

Esredueix labretxadegènere
n Labonanotíciadelsqua-
dernsd’avaluacióés lare-
duccióde labretxadegène-
reenmatemàtiquesalgrup
desisèdeprimària.Nono-
méshabaixat respecte
d’anysanteriors, sinó també
respectede lescompanyes
adolescents.El rendimenta
l’últimcursdeprimària
continuasent lleugerament
favorablealsnensqueobte-
nen0,8puntsmésdemitja-
naque lesnenes,però
aquestadiferènciaés inferi-
ora ladel2021,queerad’1,2
punts.Així, el 2022 lamitja-
nade lesnoiesésde70,7, i la
delsnois,de71,5.Atotes les
frangesdenivells lesnoies
tenenrendiments inferiors.
Aquestesdadescontrasten
ambels resultatsdelsado-
lescents, elsde4td’ESO,en
què la separaciós’engran-
deix6,6punts.Enaquest

cas, lamitjanade lesnoiesés
de57,8, i ladelsnois,de
64,4. I lesalumnesamb
rendimentmoltalt són
gairebé lameitat respecte
delsnoisambmateixnivell.
En igualtatdedificultat, les
nenespercebenque lapro-
vahaestatmoltmésdifícil
delqueexpressenelsnois.
Un79%de lesnoiesvan
expressarqueeradifícil o
moltdifícil enfrontd’un
63%delsnois.Això inclou
lesquevanaconseguir ren-
dimentsalts.L’informe
tambévalora lapuntuació
mitjanaper territoris.Els
queobtenenmésbonamit-
janasónBarcelona (lazona
adscritaalConsorcideBar-
celona), ambun63,1, iLlei-
da, ambun62,9. I elsque
tenenpitjormitjana,Barce-
lonaComarques (58,8) i
Tarragona (59,7).

codocència i classes de reforç.
Així, el professor de matemàti-
ques Marc schmidt destaca que,
almargede lapandèmia,ésdifícil
atendre la diversitat d’una aula,
amb cinc o sis alumnes sobre 25
ambnecessitatsespecials,acausa
de trastorns d’aprenentatge, de
conductaodelavulnerabilitatso-
cioeconòmica. són estudiants
ambdificultatsperaprendreique
elseuconeixementsobrelamatè-
ria no es correspon al curs que
fan. “Abans, molts d’aquests
alumnes no continuaven al siste-
ma educatiu, ara s’ha aconseguit
que s’hi quedin, cosa que és posi-
tiva, però dificulta el ritme a l’au-
la”, manifesta schmidt. Aquests
alumnes conviuen, al seu torn,
amb companys amb altes capaci-
tats, amb un o dos cursos avan-
çats.
en segon lloc, subratlla aquest

docent, hi ha la motivació. “Per
què he d’aprendre les arrels qua-
drades?”, li pregunten. “Ja no els
val estudiar per estudiar”, conti-
nuen, estudien quan té sentit”.
Pertant,elsdocentshandecaptar
la sevaatenció.
“no tots els professors saben

fer-ho”, admet la directora d’un
centre d’alta complexitat de
l’àrea de Barcelona. “no hi ha lli-
cenciats de matemàtiques, i els
que venen són biòlegs, geòlegs,
economistes o enginyers amb un
màsterdesecundària”,descriu.“i
faltasaberferclassedematemàti-
ques”, apunta.
i al mateix claustre conviuen

ambprofessorsmésgransquese-
gueixen el seu “llibret”, continua
la directora. Per als professors
quecreuenque la innovació s’im-
posa per decret els fa la sensació
que els canvien l’ofici. “no puc
castigar, no puc suspendre, els
nens s’hohandepassar bé, els lli-
bresnovalen, sónmillors elspro-
jectes...”.
Larespostaéslaformació,dife-

rent en cada cas, que atengui les
necessitats de tots els professors

del claustre”, apunta la responsa-
blede l’institutescola.
La formació, sobretot,hadeser

de qualitat, subratlla schmidt,
perquè d’oferta, a parer seu, n’hi
ha molta. en la millora de la di-
dàctica coincideix amb el mate-
màtic Claudi Alsina, que pensa
quecal suplir la faltad’especialis-
tes amb formació en didàctica de
les matemàtiques, sobre la qual
lesassociacionsentenenmolta.A

Joan Cuevas: “Hem
impulsat un pla
de xoc per formar
professors, cal confiar
en els centres”

Opinió del
Consell d’Avaluació:
“Cal analitzar la
caigudamés enllà
de la pandèmia”

més,remarcaque,malgrataques-
ta avaluació, hi ha múscul mate-
màtic, “hi ha molts alumnes im-
plicats amb entusiasme en com-
peticionsmatemàtiques”.
Un altre aspecte que funciona,

si no es poden abaixar les ràtios,
és la codocència a l’aula.dospro-
fessors en una aula. “Això no
s’aconsegueix amb els 3.500 do-
cents que ara hi ha contractats,
quebenvingutssiguin”,celebra la
directora. el problema és que
aquests docents s’incorporen a
mitjan curs, cosa que ha implicat
reorganitzar els horaris en detri-
mentd’objectiusjaestablertspels
equips directius al juliol. en
aquest “sobreviure”, on queda
millorar les matemàtiques?”, es
pregunta.
Per aturar el retrocésd’aquests

anys, els docents proposen aten-
ció individualitzada o classes de
pocs alumnes fora de l’aula de
manera intensivadurantelqueda
decurs.
“Hoveigalauniversitat–conti-

nua schmidt, també professor de
la UPC–, molts venen d’escoles
concertades, on han tingut més
atenció escolar, i els pares, si el
seu fill no ha anat bé, l’han ajudat
o l’han portat a classes de repàs.
És a dir, han tingut més recursos
durant el recorregut acadèmic,
més determinació per part dels
pares, i presenten, en general,
mésbonadisposicióa l’esforç”.
Als resultats de competències

bàsiques s’observa la diferència a
què al·ludeix schmidt. Als con-
certats es compleix l’objectiu del
percentatged’alumnesambcom-
petències baixes en matemàti-
ques. A 4t d’esO estan en un ni-
vell baix un 15%de les privades i
un 28%de les públiques. en cen-
tresdebaixacomplexitat,un11%,
mentrequeelsd’alta complexitat
s’elevenagairebéun40%.
Per a l’exconsellera irene ri-

gaunohihaviahagutmaitantsre-
cursos en educació com aquests
últims anys, i, tot i això, sense
desdenyar l’impacte de la pandè-
mia, el nivell no havia estat tan
baix. “Avances el curs, com a su-
posada mesura d’equitat, però
després els dones la tarda del se-
tembre de lleure recreatiu en
comptes de fer classes de repàs
peratendreeldescensdecompe-
tències,almenysalsquemésmals
resultats obtenen, perquè re-
prenguin el curs amb el nivell
adequat”, afirma.c

Rigau:“Espodia
haveraprofitat l’avanç
delcursperreforçar
conceptes iajudar
elsquevanmésenrere”

Alsina: “Es poden
aprofitar els recursos
de les associacions
permillorar
la formació”

Competènciamatemàtica

Competènciamatemàtica

Puntuacions mitjanes a Catalunya en el perióde 2012-2022

2012 64,0

2013 68,4

2014 69,1

2015 68,7

2016 68,1

2017 70,1

2018 68,5

2019 68,2

2020 70,2

2021 66,7

2022 61,2

Nivell dels alumnes de6è de primària
Competència en matemàtiques a Catalunya el 2022

Nivell dels alumnes de4t d’ESO
Competència en matemàtiques a Catalunya el 2022

23,5% 30,2% 28,8% 17,5%

Nivell baix Nivell mitjà-baix Nivell mitjà-alt Nivell alt

LA VANGUARDIAFONT: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Puntuacions mitjanes a Catalunya en el perióde 2013-2022

2013 76,3

2014 81,0

2015 80,0

2016 77,9

2017 76,6

2018 79,2

2019 78,2

2021 76,0

2022 71,1

Nivell baix Nivell mitjà-baix Nivell mitjà-alt Nivell alt

13,2% 25,6% 33,5% 27,7%

6ède primària

4.º d’ESO

Anglaterra:
matemàtiques
finsals 18anys

n Elprimerministre
britànic,RishiSunak,va
anunciardimecres les
prioritatsdel seuGovern
peral2023,ambespecial
èmfasienmesuresper
ampliar l’ensenyament
obligatoride lesmatemà-
tiques finsals 18anys.Al
seuprimerdiscursde
l’any,elprimerministre
britànicvadirquenoveu
“capraó”per laqualel
seupaísnopuguicompe-
tirambelsmillorssiste-
meseducatiusdelmón,
especialmentenmate-
màtiques,d’ensenya-
mentobligatorinomés
finsals 16.Lametade
Sunakésestendreaquest
ensenyamentobligatoria
Anglaterra, jaque les
altresregionsprenen les
sevesdecisionsenmatè-
riaeducativa. “Aixòés
quelcompersonalpera
mi.Cadaoportunitatque
hetinguten lavidava
començarambl’educació
quevaig tenir lasortde
rebre. Iés laraómés
importantper laqual
vaigentrarenpolítica”,
vadirSunak. “Enaquest
moment,només lameitat
detotsels jovesde16a19
anysestudienunamica
dematemàtiques.Tot i
això,enunmónonles
dadessónatotarreu i les
estadístiquessustenten
totes les feines, lesdels
nostres fills requeriran
méshabilitatsanalítiques
quemai”,vaafirmar.
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Mor Lluís Magriñà, exdirector del Servei
Jesuïta als Refugiats i de la Cova de
Manresa | Catalunya Religió
Jordi Llisterri -CR  Era un dels jesuïtes catalans amb més trajectòria internacional. El jesuïta
Lluís Magriñà, de 76 anys, ha mort aquest diumenge a Salamanca, on estava passant un any
després de deixar la direcció de la Cova de Manresa el juliol de l’any passat. Una mort totalment
inesperada. El dia 4 va partir una caiguda i va ingressar a Hospital Clínic de Salanca on no s’ha
pogut recuperar de les lesions.

Vinculat principalment a projectes de desenvolupament i inspirat en la trajectòria del pare Pedro
Arrupe, ha estat en l’inici o en el rellançament d’obres clau de la Companyia de Jesús. Va ser
fundador de la ONG Intermón, director mundial del Servei dels jesuïtes als Refugiats, creador de
la Fundació Jesuïtes Educació, provincial de la Companyia de Jesús a Catalunya i en la darrera
etapa director de la Cova de Manresa, que va reformar i convertir en un centre internacional.
També ha estat sempre un ambaixador de la realitat catalana al món.

Fa cinc anys, en una entrevista a Catalunya Religió relatava amb detall què l’havia inspirat
durant tota aquesta etapa vital. El seu motor era “l'estimació a les persones” i que malgrat tot el
mal que havia vist estava convençut que les persones podien canviar i que “l'amor és més fort
que el rebuig”.

Fundador Intermón, director del Servei dels jesuïtes als Refugiats, impulsor de la Fundació
Jesuïtes Educació, provincial a Catalunya i director de la Cova de Manresa

Lluís Magriñà Veciana havia nascut a Barcelona l’any 1946. Alumne de l’escola dels Jesuïtes de
Sarrià, va obrir-se a la vocació en una estada escolar a la Cova de Manresa on finalment va fer
el noviciat. El seu germà gran també va ser jesuïta, que morir de jove en un accident a Bolívia.

Va entrar a la Companyia de Jesús l’any 1964 i va ser ordenat sacerdot l’any 1976. En aquest
període de formació va estar a Algèria i va fer una llarga estada al Txad a principis del anys 70.
La recerca de solucions per a l'educació al Txad, el va conduir a estudiar Educació Comparada
a la Universitat de Chicago, als Estats Units. També era llicenciat en Teologia.

De tornada al Txad va trobar-se en el procés de descolonització del país i amb la guerra civil. Va
emmalaltir i va haver de tornar a Barcelona a recuperar-se. Aquest retorn el condueix a reformar
l'Oficina Missió i Desenvolupament de la Companyia, que acaba convertint-se en la ONG
Intermón, avui associada a Oxfam. Director d’Intermón durant 15 anys, en una visita del prepòsit
general a Catalunya coneix el Servei Jesuïta als Refugiats i decideix promoure un projecte
educatiu al Congo.

El 2000, el superior general Peter-Hans Kolvenbach el nomena director del Servei Jesuïta als
Refugiats (SJR). Aquesta responsabilitat internacional el porta a viatjar per tot el món i a
conèixer de primera mà -i a actuar- en els principals conflictes del planeta. Van ser set anys en
el que el SRJ va créixer de manera exponencial. En aquesta etapa també va ser consultor del
Pontifici Consell per als Migrants i Itinerants del Vaticà.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-lluis-magrina-exdirector-servei-jesuita-als
https://www.jesuites.net/ca/noticia/ha-mort-en-lluis-magrina#lg=1&slide=2
https://www.catalunyareligio.cat/ca/lluis-magrina-estimant-gent-gent-canvia


A Manresa ha tancat el cercle. Però segur que encara haurien pogut sortir nous projectes del
seu cap

El 2007 torna a Catalunya i se centra de nou en l’àmbit educatiu. Impulsa la creació de la
Fundació Jesuïtes Educació que agrupa les escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya. El
2008 és escollit provincial dels jesuïtes a Catalunya. Serà el darrer provincial de Catalunya quan
el 2015 s’unifiquen les diverses províncies dels jesuïtes a Espanya.

Acabat aquest període encara li encarreguen un nou repte. El 2015 és nomenat director de la
Cova de Manresa amb la vista posada als 500 anys de l’estada de Sant Ignasi i la
internacionalització de la Cova com a centre de formació mundial del jesuïtes. Tot i que, com li
hauria agradat, no va poder veure el papa Francesc a Manresa, el 2020 va participar en una
audiència privada per presentar-li els actes dels 500 anys de Sant Ignasi a Manresa. Ara s’havia
pres un any de pausa a Salamanca. A Manresa ha tancat el cercle. Però segur que encara
haurien pogut sortir nous projectes del seu cap, que hauria explicat de manera tant pausada com
convicent. I amb lleuger somriure per sota el nas.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/lluis-magrina-nou-director-cova-sant-ignasi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vindra-papa-francesc-manresa-2022


Mitjà: regio7.cat

Publicat: 09/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 405.493
Lectores

Valor: 838€

URL: https://www.regio7.cat/cerdanya-alt-urgell/2023/01/09/p...

Puigcerdà constitueix un consell de
participació amb escoles i famílies - Regió7
Puigcerdà ha creat amb el Departament d’Educació un consell de participació sobre la
comunitat educativa local en la qual hi ha representades tant les administracions com les
escoles i l’institut i les associacions de pares i mares d’alumnes. La creació d’aquest grup de
treball emana de la creació, també, de la Taula Local de Planificació establerta entre el
consistori i la delegació del mateix Departament d’Educació a l’Alt Pirineu i l’Aran.

El nou Consell de Participació s’ha estrenat amb una primera reunió a fi i efecte d’analitzar els
pròxims cursos acadèmics a la capital cerdana. Formen part del Consell la regidora local
d’Ensenyament, Laia Vila, el responsable del mateix àmbit del Consell Comarcal, els Serveis
Socials del mateix Consell Comarcal, la llar d’infants municipal, les escoles Llums del Nord,
Alfons I i Vedruna i l’institut Pere Borrell, amb representants tant dels equips directius, els
professors i les famílies dels alumnes. L’impuls dels dos grups de treball s’emmarca en la
reorganització del Govern per vegueries amb el desplegament de la de l’Alt Pirineu i l’Aran i la
creació dels Serveis Territorials d’Educació en aquest àmbit territorial. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Puigcerdà ha valorat satisfactòriament que els projectes del departament es
plantegin i debatin a partir d’ara en clau del Pirineu, perquè això pot ajudar els municipis a
assolir una gestió més adequada a les necessitats reals del territori. En les primeres reunions
dels dos òrgans ha quedat palès que el pròxim curs acadèmic s’activarà a Puigcerdà amb tres
grups d’Educació Infantil, dels quals un a l’Alfons I, un al Llums del Nord amb vint alumnes per
grup, i un a l’escola concertada Vedruna amb vint-i-cinc alumnes; i amb quatre grups d’ESO a
l’institut Pere Borrell i un a l’escola Vedruna.

https://www.regio7.cat/cerdanya-alt-urgell/2023/01/09/puigcerda-constitueix-consell-participacio-amb-80854922.html
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REDACCIÓ 
AMPOSTA 

L’Ajuntament d’Amposta atorga 
40.000 euros a les associacions 
de famílies d’alumnes (AFES) de 
les escoles per a la socialització 
dels llibres amb què estudia 
l’alumnat. És el segon curs aca-
dèmic que s’ofereix aquesta aju-

da que suposa un descompte direc-
te al cost que les famílies han 
d’assumir en material i llibres a 
principis de curs.  

Les associacions de mares i pa-
res (AMPES) i les AFES dels cen-
tres públics d’educació infantil i 
primària del municipi es repar-
teixen aquests diners per al desen-
volupament de programes de so-

cialització de llibres i material 
per al curs 2022-2023. 

La finalitat és fomentar la soste-
nibilitat i el consum responsable 
en els centres educatius i les fa-
mílies amb la reutilització de lli-
bres i material, facilitar l’accés a 
l’educació a tot l’alumnat i garan-
tir l’equitat, reduint la despesa 
econòmica de les famílies a l’ini-
ci del curs escolar.  

L’alcalde ampostí, Adam Tomàs, 
indica que «les subvencions es 
van crear el 2021 i pretenen in-
vertir 160.000 euros en quatre 
anys dintre el pla de govern». 

Més subvencions 
Aquesta subvenció se suma a les 
altres dues convocatòries desti-
nades a centres i AFA, amb un to-

tal de 80.000 euros anuals, du-
plicant l’import en subvencions a 
centres i AFA respecte a l’inici del 
mandat i complint amb la mesu-
ra 65 del Pla d’Acció Municipal 
(PAM) d’ampliació del suport als 
centres educatius i AMPES.  

Així, en la mateixa Junta de 
Govern, l’Ajuntament de la capi-
tal del Montsià va atorgar prop 
de 20.000 euros per a deu asso-
ciacions de familiars d’alumnes 
per a la realització de programes 
i activitats per al curs 2022/23. 

Cinc escoles 
El municipi d’Amposta disposa 
d’un total de cinc escoles públi-
ques que imparteixen educació 
infantil i primària, quatre estan 
situades al nucli urbà i la cinque-

na al Poble Nou del Delta, la qual 
forma part de la Zona Escolar 
Rural (ZER) Mediterrània, junt 
amb les escoles de les Cases d’Al-
canar i els Muntells. 

L’Institut Escola Agustí Barbe-
rà, les escoles Consol Ferré, Mi-
quel Granell i Soriano Montagut 
estan situades dins de la ciutat 
d’Amposta. Completa l’oferta 
educativa destinada a les etapes 
inicials el Col·legi Sagrat Cor, 
centre concertat que ofereix les 
educacions infantil, primària i se-
cundària obligatòria. 

A més, el mapa escolar d’Am-
posta consta també dels instituts 
de Tecnificació i Ramon Beren-
guer IV (seu de l’Escola Oficial 
d’Idiomes), així com centres d’en-
senyaments postobligatoris.

Educació

L’Ajuntament d’Amposta 
atorga ajuts a les AFES per 
socialitzar els llibres de text 

J. JOAQUIM BUJ 
ALCANAR 

L’arribada de l’any nou inicia la 
segona part de la temporada de 
cítrics centrada ara en la collita 
de la taronja, menys abundant a 
les Terres de l’Ebre que les cle-
mentines. La collita d’aquest fruit 
durant la present campanya s’ha 
acabat més prompte que en anys 
anteriors. Si normalment es per-
llongava durant quatre mesos 
(d’octubre a gener), en aquesta 
ocasió, abans de Nadal la major 
part de producció ja estava als 
magatzems i cooperatives del 
Montsià i el Baix Ebre. 

Això suposa una menor pro-
ducció i «aprofitaments baixos de 
la fruita, en part per les plagues 
i les temperatures càlides durant 
el 2022. Tot i això, la clemenules 
s’ha pagat a preus alts (un 20% 
més), entre 33 i 40 cèntims el 
quilo de clementina», explica el 
director de la Cooperativa Expor-
tadora d’Agris d’Alcanar, Federi-
co Tarazona. 

En aquest aspecte, els produc-
tors canareus consultats pel Dia-
ri fan una valoració positiva del 
que portem de campanya, mal-
grat les pèrdues provocades per 
les plagues (sobretot l’aranya) i 
els factors climatològics, que 
afecten la qualitat i la duració de 
la fruita en òptimes condicions. 

De cara a la segona part de la 
temporada, dedicada a la taronja, 
els productors estan a l’expecta-
tiva «dels preus que es paguen i 
les vendes fora, a més de la cli-
matologia», indica Tarazona.  

La Cooperativa d’Alcanar pro-
duirà unes 22.000 tones de cí-
trics, els quals es comercialitzen 
als principals mercats de la Unió 

Europea. Igual que altres empre-
ses, com Fontet o Cítrics La Ca-
nareva, la fruita s’exporta a Ale-
manya, Gran Bretanya, els països 
escandinaus i França. La Coope-
rativa disposa de 150 treballa-
dors per a la clementina i 80 tre-
balladors a partir de gener. 

Es preveu que hi hagi menys 
producció de taronja, però que 

tota la campanya citrícola a les 
Terres de l’Ebre sigui similar a la 
passada, en què la producció se 
situava al voltant de 195.000 to-
nes de cítrics (145.000 tones de 
mandarina i 50.000 de taronja). 

A la plana del Montsià, cal des-
tacar l’increment de quilos a la 
zona de Santa Bàrbara que recu-
pera una collita «normal» després 

de la mala campanya que es va 
patir l’any passat.  

La situació a la veïna comarca 
del Baix Ebre és semblant a la 
descrita pels pagesos i productors 
d’Alcanar. 

Baixada de l’IVA 
Respecte a com pot afectar la re-
baixa de l’IVA als aliments, els ci-
tricultors es mostren escèptics i 
creuen que no farà augmentar 
massa les vendes. «El consumi-
dor no serà conscient que l’IVA 
ha baixat. El preu de venda no 
depèn només de l’IVA, hi ha més 
factors que el determinen», apun-
ten Federico Tarazona i Òscar 
Navarro, gerent de La Canareva. 

Aquesta jove organització de 
productors es va crear fa vuit 
anys a Alcanar, amb ganes d’em-
prendre noves fórmules de co-
mercialització en venda directa 
de clementines i taronges (sense 
passar per cap intermediari), per 
fer-les arribar al consumidor amb 
les garanties que comporta la 
fruita fresca del camp a la taula. 

Tenen clar que no n’hi ha prou 
amb la citricultura i que cal di-
versificar el producte per sobre-
viure en el complicat sector pri-
mari. «Estem buscant alternati-
ves, amb verdures i hortalisses, 
comencem a produir enciams i, 
per ara, no ens va malament», 
afirma el gerent.

Preus alts en una campanya citrícola 
que és més curta que les anteriors

Agricultura

Els productors de cítrics no creuen que la baixada de l’IVA als consumidors faci incrementar molt més les vendes

La collita de clementines a les Terres de l’Ebre ha durat un mes i mig, aproximadament. FOTO: JOAN REVILLAS

Ebre
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Cinco escuelas de Reus se adhieren al
LECXIT para mejorar la comprensión lectora
de los alumnos
Según la Fundación Bofill, uno de cada siete alumnos catalanes no comprende qué lee al
finalizar la primaria. Para revertir la situación, impulsan el nuevo programa LECXIT para el cual
se busca la ayuda de medio millar de voluntarios. En Reus, se ha hecho un llamamiento para
cubrir 40 plazas porque cinco escuelas de la ciudad acogerán a partir del 16 de enero el
LECXIT. Este proyecto de la Fundación Bofill nació hace diez años para mejorar la comprensión
lectora de los alumnos de 4.º, 5.º y 6.º de primaria. Ahora, inicia un nuevo reto y se extiende
hasta en una cincuentena de centros educativos de Cataluña. En el Camp de Tarragona y las
Terres de l'Ebre, son nueve los centros que se suman a la iniciativa.

Las escuelas Marià Fortuny, Pompeu Fabra, Rosa Sensat, Rubió i Ors y General Prim son los
cinco centros educativos de Reus que se suman al nuevo programa LECXIT. Según la técnica
de acompañamiento de centros del programa, Alba Monclús, la capital del Baix Camp ha sido
una de las ciudades catalanas que más se ha implicado en la iniciativa. Actualmente, entre los
52 centros catalanes que se han unido al proyecto, Reus es la tercera ciudad con más número
de escuelas participantes, sólo por detrás de Barcelona - con 7 centros - y l'Hospitalet de
Llobregat – con 6 centros .

La participación de Reus en el proyecto no es nueva. Las bibliotecas Xavier Amorós y Pere
Anguera son dos de los centros catalanes que acogen el programa LECXIT desde sus inicios,
ahora hace diez años. La responsable del proyecto en la Biblioteca Central Xavier Amorós de
Reus, Dolors Bargalló, asegura que las escuelas valoran «mucho» el programa, el cual, no solo
mejora la comprensión lectora de los jóvenes, sino que también les ayuda a ser más hábiles
en la vida.

La reusense Dolors Sales se sumó al proyecto como voluntaria después de jubilarse. Desde
hace cinco años, no ha dejado de aprender al lado de los más jóvenes y, según asegura, «es
gratificante» ver la evolución de unos niños con los cuales se acaba creando un vínculo
especial.

Justamente, esta unión entre el alumno y el voluntario es lo que destacan desde la Fundación
Bofill. La técnica de acompañamiento de centros del programa, Alba Monclús, asegura que
«este vínculo es el que acaba dando sentido al programa LECXIT» y que favorece que «el
alumno se acerque a la lectura como una actividad divertida y estimulante, pero en ningún caso,
aburrida».

https://diarimes.com/es/noticias/reus/2023/01/07/cinc_escoles_reus_adhereixen_lecxit_per_millorar_comprensio_lectora_dels_alumnes_132098_1092.html
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Aliança per promoure el lideratge femení a
la ciència
L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)
han signat un acord per impulsar activitats dirigides a promoure el lideratge femení en la
ciència i afavorir l’equitat de gènere en aquest àmbit. Dins de l’acord, es preveu concedir una
subvenció a la fundació per desenvolupar el projecte ‘Dones líders en ciència i tecnologia’ amb
l’objectiu de reduir la bretxa de gènere en aquest àmbit.

Més programes científics educatius

La iniciativa es troba dins del Pla Barcelona Ciència 2020-2023 i la col·laboració permetrà
desenvolupar programes de mentoria, cursos per a joves científiques mares i activitats
amb alumnat d’educació secundària. També s’emmarca dins els compromisos adquirits per
Barcelona arran de la capitalitat cultural i científica de la ciutat.

“No more Matildas”, una campanya per visibilitzar les dones científiques

La iniciativa també vol fomentar la vocació científica entre les joves

La directora de programes del BIST, Núria Bayó, ha assegurat que aquest any han pogut
ampliar les accions que impulsen per trencar la bretxa de gènere “gràcies al suport de
l’Ajuntament de Barcelona”. El tinent d’alcalde de Cultura, Educació, Ciències i Comunitat de
Barcelona, Jordi Martí, ha dit que “les desigualtats de gènere persisteixen” en aquest sector i
ha assenyalat que les propostes del BIST poden ajudar a revertir la situació.

Per què celebrem el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència?

Incentivar vocacions científiques en les joves

Una de les accions de la Fundació és la campanya ‘Step up in science; lead the change’ (Fes el
pas en ciència; lidera el canvi), que vol animar les noies joves a dedicar-se a la ciència i
també les investigadores joves a fer el pas per liderar projectes i grups d’investigació.

Dones i científiques: els reptes i dificultats que han d’afrontar les que es dediquen a la recerca

https://beteve.cat/societat/alianca-ajuntament-barcelona-bist-promoure-lideratge-femeni-ciencia/
https://beteve.cat/societat/no-more-matildas-campanya-visibilitzar-dones-cientifiques-fomentar-vocacions/
https://beteve.cat/societat/per-que-celebrem-dia-dona-nena-ciencia/
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Un 25% d’alumnes a Terrassa té necessitats
específiques de suport educatiu
Més d’un quart de l’alumnat matriculat a Terrassa (un 25,2%) té Necessitats Específiques de
Suport Educatiu (NESE). Així ho indiquen les dades del primer informe d’Infància i adolescència
en risc d’exclusió social al Vallès Occidental el curs 2021-2022 en infants i joves menors de 18
anys, realitzat per l’Observatori del Consell Comarcal. Segons l’estudi, Terrassa encapçala el
rànquing de municipis de la comarca amb més alumnes amb necessitats de suport educatiu.

Aquestes xifres signifiquen que 1 de cada 4 alumnes a la ciutat té NESE. L’alumnat amb
aquestes necessitats s’identifica i s’avalua “considerant el funcionament de l’alumne dins del
seu context educatiu, independentment de la seva condició personal i social, amb l’objectiu de
proporcionar-li els suports necessaris per afavorir-ne l’aprenentatge en condicions d’equitat”,
exposa l’estudi.

També especifiquen que “aquestes necessitats poden estar derivades per diferents factors, sigui
per altes capacitats, pels diversos tipus de discapacitat, per trastorns mentals o d’aprenentatge o
per desavantatges educatius, com incorporació tardana o situacions socioeconòmiques
socialment desfavorides”.

Terrassa, la ciutat amb un percentatge més alt d’alumnes
amb NESE

Amb aquestes dades, Terrassa no només es posiciona molt per sobre de la mitjana comarcal
(18,5%), sinó que és el municipi que compta amb un percentatge més alt d’alumnes amb
aquestes necessitats.

En quant al rànquing comarcal, per darrera de Terrassa se situen Badia del Vallès (24,7%), Rubí
amb el 23,3% d’alumnat amb NESE, i Sabadell amb el 21,4%. Entre els municipis amb un
menor pes d’alumnat amb NESE se situen dos dels que tenen una menor població: Ullastrell
(3%) i Rellinars (3,3%). També destaca Viladecavalls amb el 6,7% i Sentmenat amb el 7,9%.

7 de cada 10 alumnes amb NESE estudien a escoles
públiques

Dels 18,5% alumnes a la comarca amb NESE, l’estudi indica que 7 de cada 10 estan matriculats
a centres de titularitat pública, el que representa el 13,6% del total de l’alumnat i l’altre 4,9% en
privats. En relació amb l’etapa educativa, l’ESO és la que presenta la proporció més elevada,
amb un 23,6% d’alumnat amb NESE.

https://monterrassa.cat/societat/educacio/25-alumnes-terrassa-ciutat-necessitats-especifiques-suport-educatiu-307450/
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ERC espera evitar els barracons a l'institut escola
Vila-romà

ERC espera evitar els barracons a l'institut escola Vila-romà

05/01/2023 Política - Jordi Rodríguez

El mòdul d'educació infantil de l'escola Vila-romà.

L'equip de govern municipal de Palamós, d'Esquerra Republicana de Catalunya, intentarà que el curs que ve
no calgui instal·lar mòduls prefabricats a l'institut escola Vila-romà. La col·locació de barracons és la prioritat
que s'ha marcat el Departament d'Educació de la Generalitat per a poder acollir la incorporació de nous
alumnes de secundària, però l'Ajuntament vol explorar l'opció d'habilitar nous espais dins les mateixes
instal·lacions del centre.

Cal recordar que, abans de convertir-se en institut i assumir els estudis d'ESO, l'escola pública Vila-romà ja
disposava dels corresponents mòduls destinats a infantil i a primària. Aquest és el tercer curs en què funciona
l'institut escola i, fins ara, els espais per encabir els alumnes de secundària s'han trobat a l'edifici antic, que en
el seu moment va ser transformat en l'Aula d'Aprenentatge Municipal. Això ha obligat a traslladar alguns serveis
d'aquest equipament. El darrer, el Servei Municipal de Català ara ubicat al carrer d'Orient. El repte que es marca
l'Ajuntament de Palamós, juntament amb la comunitat educativa del centre, és trobar nous espais per a
secundària, sense restar més lloc a l'Aula d'Aprenentatge, i evitar així posar barracons. Maria Puig, primera
tinenta d'alcalde, ho explicava ahir al programa 'Preguntes', de Ràdio Palamós. 

https://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1500017477/erc-espera-evitar-els-barracons-a-linstitut-escola-vila-rom/1


 Tot plegat, en el benentès que la solució definitiva que requereix l'institut escola Vila-romà és la construcció
d'un edifici nou per als ensenyaments d'ESO. Fa uns dies que el PSC de les comarques gironines ha demanat
la inclusió d'un milió d'euros en el pressupost de la Generalitat 2023, amb aquesta finalitat. Els socialistes
retreuen manca de previsió al govern municipal, però la republicana Maria Puig insisteix que sempre hi ha
hagut una aposta molt clara per l'institut escola.

 L'institut escola és una fórmula que ajunta en un mateix centre docent els ensenyaments d'infantil, primària i
secundària, i aquest és el tercer curs en què s'aplica al Vila-romà.
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La "sort" de tenir tres fills amb altes
capacitats: "Porten el pilot automàtic"
No ho etiquetaria de «miracle». Ni tampoc de «benedicció». Perquè per la lloretenca Encarni
Amaro, que els seus tres fills tinguin altes capacitats és, senzillament, una «sort». «Potser és
excepcional, però per mi és un orgull», celebra. Un mèrit que, de fet, no només atribueix a la
seva intel·ligència. «La clau és que, a més, són molt treballadors i tenen moltes ganes
d’aprendre, sempre intenten fregar l’excel·lència», assegura, un híbrid que fa que, sense que
siguin superdotats, «aconsegueixin el seu màxim potencial».

Com a pares, celebra, els ho han posat fàcil. «Mai els hem hagut de perseguir perquè fessin els
deures perquè sempre han prioritzat els estudis», sosté. «Porten el pilot automàtic, són totalment
autònoms», afegeix. Dos dels germans, de fet, són bessons (Daniel i Marina Romero Amaro). El
curs passat, quan cursaven 3r d’ESO, van obtenir una qualificació mitjana idèntica: un 9,82.
Aquesta experiència compartida (els van detectar altes capacitats als 8 anys), a més, els ha unit
encara més. «És un suport molt gran per ells, sobretot quan van accelerar un curs (enlloc de
començar 2n d’ESO van passar directament a 3r d’ESO)», assegura la mare. En la decisió,
recorda, els pares no hi han volgut entrar mai. «Hem volgut que escollissin lliurement», afirma.

El canvi, després de l’acceleració, ha estat «espectacular»: «Abans s’avorrien a classe i sempre
arribaven a casa queixant-se perquè els havien tornat a explicar el mateix temari, però ara, en
canvi, estan més motivats que mai», celebra. I és que, alerta, els índexs de fracàs escolar són
«elevats» entre els alumnes amb altes capacitats. En el cas de la seva filla gran, Anna Romero
Amaro, està estudiant el Grau en Matemàtiques a la UAB. En el seu cas, li van detectar altes
capacitats als 7 anys, però va preferir no avançar un curs. «No va voler abandonar el seu grup
d’amics», recorda la mare. La societat, lamenta, «viu amb el prejudici que són nens antisocials,
però en el nostre cas és al contrari», assegura.

En «segon pla»

Tot i això, Amaro lamenta que «l’actual sistema educatiu no està preparat»: «S’acompanya als
alumnes amb dificultats en l’aprenentatge amb el suport de psicopedagogs però els estudiants
amb altes capacitats sempre queden en segon pla», denuncia. La solució, explica, passava per
«estimular-nos fora de l’horari escolar», fet que els ha portat a programar una extensa agenda
d’activitats extraescolars, passant pel perfeccionament de l’anglès, l’aprenentatge del francès,
donar-los un bagatge musical amb classes de piano i guitarra, sense oblidar la pràctica
esportiva, des del tenis al patinatge artístic, passant per la natació. Això, assegura, suposa un
«sobrecost» que, durant anys, no els ha permès estalviar. «En un mes, entre els tres, podíem
arribar a pagar 800 euros, entre la quota del centre educatiu (concertat) i les activitats
extraescolars», explica.

A més, apunta a la «poca detecció» de l’alumnat amb altes capacitats per «manca de recursos».
De fet, confessa, va haver de pagar les proves diagnòstiques de la seva butxaca en un centre
privat perquè «a l’escola era un procés molt lent».

Marina Romero rep una beca per a estudiar al Canadà

https://www.diaridegirona.cat/selva/2023/01/07/sort-tenir-tres-fills-amb-80799829.html


Una de les germanes, Marina Romero Amaro, acaba de guanyar una de les 400 beques de la
Fundación Amancio Ortega per a estudiar 1r de Batxillerat als Estats Units o al Canadà. En el
seu cas, ho farà a la localitat canadenca de Saskatoon i conviurà amb una família local. Més de
10.689 estudiants d’arreu de l’Estat espanyol han participat en la convocatòria. A les comarques
gironines han guanyat la beca un total de 5 estudiants. Ella, però, no és la primera persona de la
família que l’aconsegueix. El curs 2018-2019, la seva germana gran va fer el primer curs de
Batxillerat a Ontario.
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¿Por qué es importante aumentar las horas
de Educación Física en los colegios? |
Actualidad | Mamas & Papas | EL PAÍS
Hacer ejercicio es bueno a cualquier edad. Pero coger el hábito desde pequeños es esencial.
La médico de familia y pediatra Teresa Escudero Ozores considera indispensable que los niños
interioricen la práctica de ejercicio diario, y apunta que las cifras de sedentarismo entre la
población joven en España resultan las más elevadas de Europa. “El sedentarismo es muy
peligroso porque provoca enfermedades cardiovasculares, las más prevalentes en el momento
actual. Los niños necesitan moverse más que los adultos, un mínimo de una hora de ejercicio
intenso al día (algo que también recomiendan desde la Asociación Española de Pediatría),
porque llegar a tener sobrepeso o padecer obesidad infantil supone un serio problema de
salud”, asegura.

Según explica Escudero, en algunos países nórdicos o en el Reino Unido los niños tienen más
horas de recreo y de contacto con la naturaleza que en España: “El movimiento y salir a respirar
aire puro en parques o bosques mejora el TDAH, ya que mejora la concentración, por ejemplo”.

Si se habla de la Educación Física en los centros educativos, a grandes rasgos, esta se
considera una asignatura con poco reconocimiento (lo comúnmente denominado María) y
relegada históricamente, una materia que, además, es fácil de aprobar. David Hortigüela Alcalá,
profesor titular de la Universidad de Burgos y director del Departamento de Didácticas
Específicas y del Área de Didáctica de la Expresión Corporal, explica que todavía escucha
como muchos la llaman Gimnasia, aunque subraya que ha existido un proceso de
reconstrucción desde la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo) de 1990. Este
profesional destaca que resulta una materia que frente a otras puede aportar más motivación,
compromiso, responsabilidad y felicidad al alumno, aunque en ello influye —y mucho— el
enfoque metodológico que sepa dar el docente. El profesor incide en que muchos niños y
adolescentes solamente practican la actividad física que realizan en el colegio.

La Organización Mundial para la Salud (OMS) también recomienda la práctica de ejercicio en
niños porque favorece la salud física y mental previniendo una gran cantidad de enfermedades.
Tal y como se indica en el currículo, en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se imparten
105 horas al año de Educación Física para los tres primeros cursos, y 35 horas para cuarto
curso. En España, en el caso de Madrid, se ha logrado una tercera hora semanal en todos los
cursos de ESO. En otras comunidades autónomas se ofrecen dos horas en esa etapa educativa.
Y en el último curso de Bachillerato ya no se imparte ninguna.

“Se dan tan pocas horas de Educación Física que desde el Colegio Oficial de Licenciados de
Educación Física y el Deporte (COLEF) ya hemos reivindicado en muchas ocasiones la
necesidad de la tercera hora semanal. Consideramos que debería ser obligatoria para el
efectivo desarrollo del niño”, explica Hortigüela. Según este docente, se ha demostrado que a
más horas de Educación Física escolar mayor rendimiento académico, autoconcepto, mejor
clima social o capacidad para gestionar la propia práctica.

Ángel Pérez Pueyo es coordinador del Módulo de Educación Física del Máster Universitario de

http://www.elpais.com/mamas-papas/actualidad/2023-01-08/por-que-es-importante-aumentar-las-horas-de-educacion-fisica-en-los-colegios.html
http://www.pediatriaconapego.com/
https://www.aeped.es/sites/default/files/20220406_ndp_dia_mundial_actividad_fisica.pdf
https://elpais.com/elpais/2019/04/02/buenavida/1554205109_573911.html
https://elpais.com/mamas-papas/expertos/2022-12-13/claves-para-evitar-diagnosticar-falsos-positivos-del-tdah.html
https://t.co/JiMNB6n5cF
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
https://www.researchgate.net/profile/Angel_Perez-Pueyo


Formación de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas y responsable de Fundamentos de Didáctica de la
Actividad Física del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Este profesional
explica que los niños, a medida que crecen, se ven inmersos en muchas actividades
extraescolares, pero el apartado motriz suele considerarse secundario: “Desde el Consejo
COLEF abogamos para que el aumento de horas en Educación Física a la semana sea de
calidad”.

El también director del Grupo Actitudes indica que es necesario un proceso de cambio, y que
este ha de producirse sin prisas e invirtiendo tiempo y dinero: “Sabiendo que podemos hacer las
cosas mejor, aun así, a veces, no compensa, salvo cuando entendemos que nuestro propio hijo
saldría beneficiado”. Pérez Pueyo asevera que han procurado que, en el currículum, uno de los
objetivos de la asignatura implique el generar autonomía y experiencias positivas en el alumno y
que ello le incite a seguir con la práctica por sí mismo: “Con experiencias positivas donde el niño
no se aburra, participe y se divierta, se logrará la auténtica satisfacción del aprendizaje”. Para
concluir, este experto incide en que el profesor necesita un espacio adecuado donde desarrollar
su clase y poner en marcha los recursos de los que dispone. “Es mejor tener un espacio
adecuado que el material, porque un profesor puede tener poco, pero saber cómo usarlo”.

David Feijoo Fernández, maestro de Educación Física en el Colexio San Pío X de Ourense, y
Martín Barcala Furelos, profesor e investigador en la Universidad Europea del Atlántico, quien
también imparte clase en el grado de Magisterio y en el de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, clarifican que en al currículo educativo de Educación Primaria el alumnado tiene una
media de 100 horas de Educación Física. “No obstante, somos conocedores que el tiempo
efectivo de las tareas que suponen la actividad motriz no suele superar el 50% del tiempo total
de la sesión, por lo que se queda en muy poco”, asegura Feijoo Fernández. “En una sociedad
donde impera el individualismo y la inactividad, puede suponer una mejora del autoconcepto del
alumnado, y volver a conectar con la actividad física practicada en grupo. Esto puede suponer
un pilar esencial para la educación en valores y un enfoque hacia una vida sana a todos los
niveles”, conviene el docente.

“La Educación Física es la única asignatura que usa metodologías activas y el juego como
recursos metodológicos. Se lleva a cabo en el polideportivo, en el patio o en un entorno natural
debidamente delimitado. En el currículo y en servicio del alumno se remarca que la motricidad
constituye un elemento esencial e indisociable del propio aprendizaje”, finaliza Barcala Furelos
como reclamo a aumentar esas horas.

Puedes seguir Mamas & Papas en Facebook, Twitter o apuntarte aquí para recibir nuestra
newsletter quincenal.

http://www.grupoactitudes.com/
https://www.facebook.com/mamaspapas.elpais
https://twitter.com/demamasdepapas
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/341
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El jabalí ha perdido el miedo a
los humanos y a su entorno, al
que ve como fuente de alimento.
En Cataluña, como en toda Euro-
pa, sus poblaciones siguen cre-
ciendo y causando conflictos.
Los expertos que participaron
en septiembre en el XIII Congre-
so Mundial del Jabalí celebrado
en Seva (Barcelona) consideran
que controlar esta tendencia es
“uno de los principales retos pa-
ra los gestores de fauna de todo
mundo”. Carme Rosell, experta
en jabalíes, gestión de conflictos
con fauna y directora de la con-
sultoría ambiental Minuartia,
admite que las medidas toma-
das hasta ahora en Cataluña “no
han conseguido ponerle freno”.

El Govern anunció un plan
de choque para controlar la ex-
pansión de los jabalíes y reducir
daños. En él se incluye declarar
la “emergencia cinegética” en
zonas con sobrepoblación de Gi-
rona y Barcelona, como les Gava-
rres. Con un censo de unos
230.000 individuos, y más de
70.000 cazados la última tempo-
rada, Rosell confía en que el
plan diseñado por el Govern dé
resultado. “Si no se toman medi-
das efectivas urgentes basadas
en el conocimiento científico,
los jabalíes y sus impactos segui-
rán aumentando”, auguran los
expertos.

La realidad es que en el últi-
mo año las poblaciones han cre-
cido de media un 15%. Las zonas
con mayor número de jabalíes
son el Alt Empordà con 17 indivi-
duos por kilómetro cuadrado y
ya lejos, la Garrotxa, Montne-
gre, Montseny y Guilleries, con
unamedia de 5. Al otro extremo,

la Segarra, Alt Pallars o el Cadí
con tres jabalíes.

“Si la caza causara un descen-
so significativo se notaría. Esta
presión evita que la población
crezca, sin lograr reducciones
significativas”, destacan miem-
bros de Minuartia. Hace tres dé-
cadas se cazaban por tempora-
da una media de 3.000 jabalíes.
Ahora, 70.000. La cuestión es
que en 20 años la población se
ha multiplicado por su gran ca-
pacidad de adaptación a los hábi-
tats, porque los jabalíes comen
todo tipo de alimentos, son muy
prolíficos y por la falta de depre-
dador salvaje. “Sin los lobos, las
capturas son necesarias, pero
no se puede fiar todo a la caza u
otros medios, sobre todo en ciu-
dades”, dice Rosell. Los cazado-
res han pasado de 100.000 a
60.000 y con una elevada media
de edad. Por ello, esta experta
en gestión de fauna ve necesario
reducir el acceso de los jabalíes
a los alimentos. “Proteger los
cultivos ayuda, en el jabalí la
ecuación más comida, más cría,
es brutal y rápida. Pasa de tres o
cuatro a seis crías por parto”.

La directora general de Eco-
sistemas Forestales y Gestión
del Medio, Anna Sanitjas, anun-
ció para inicios de año la decla-
ración de “emergencia cinegéti-
ca” que, regulada por ley, se pue-
de declarar en zonas con daños
y densidad media superior a 8
jabalís por kilometros cuadra-
do. “Da un paraguas más amplio
a nivel legal a la Administración
para actuar de oficio”, detalla.
Para actuar en un terreno cine-
gético de unmunicipio se necesi-
ta autorización de la zona y para
obtenerla hay un pesado proce-

dimiento. La emergencia lo “agi-
liza”. Se actuará con cazadores y
si es necesario se podrán aplicar
medidas complementarias con
acciones de los Agentes Rurales.

Ataques

Rosell confía en que el plan de
choque empiece a ser efectivo
porque “no hay medidas sim-
ples para afrontar este grave
conflicto. Deben adoptarse con
cooperación entre agricultores,
gestores, cazadores y munici-
pios”. Insiste: “es una especie
muy inteligente que sabemover-
se por espacios urbanos y cam-

pos donde no se le caza, lo que
le permite obtener alimento sin
límite”. Además, se alimenta en
cultivos, donde causa graves da-
ños como en les Gavarres, don-
de han aumentando un 64% y
los agricultores lo sufren (dema-
yo a julio capturaron casi un mi-
llar de ejemplares). También
van a pueblos y ciudades “atraí-
dos por basuras, pienso para ga-
tos y comida que aún les da algu-
na gente, y debe evitarse”.

Es un animal salvaje. Ejem-
plo de ello es el ataque a una
niña en Cadaqués el pasado
agosto. Las actuaciones poste-
riores del Consistorio y Agen-
tes Rurales permitieron elimi-
nar a 30 ejemplares. Aparte del
alimento, su productividad
“también aumenta por el cruce
con cerdos asalvajados, de raza
vietnamita o granja”. Este año
se cazaron 297 de más de 100
kilos y uno 200. Al margen del
riesgo físico y de la transmisión
de enfermedades que suponen,
causan conflictos en núcleos ur-
banos, graves daños en cultivos
y viñedos, son un peligro para
la seguridad viaria (unos 4.000
accidentes al año en Cataluña)
y para la biodiversidad, ya que

comen bulbos de orquídeas sil-
vestres, huevos de tortugas y
de aves y polluelos. Ahora se le
suma el riesgo de la peste porci-
na africana, que puede afectar-
le y trasmitirse a cerdos domés-
ticos.

Josep Blanquera, presidente
de la Federación de Caza de Gi-
rona, apunta que han detectado
que “por la sequía no hallan ali-
mento ni agua en las montañas
y se han desplazado a campos y
pueblos, donde se han acostum-
brado a encontrarlo”. Y advier-
te: “Cuando las crías nacen en
un lugar con comida, no se van”.
Si no se capturan rápido apren-
den la conducta y aumenta expo-
nencialmente el problema. En
este mismo sentido se manifies-
ta la responsable de Acción Cli-
mática en Girona, Elisabet Sán-
chez. “Este año se han detectado
en sitios donde nunca habían lle-
gado”, afirma. Por ello, han ins-
tado a los consistorios a tener
un plan municipal de control de
jabalíes que, por ejemplo, les im-
pida acceder al pienso para ga-
tos y se planten especies no ape-
tecibles para estos animales,
que devoran el césped de mu-
chas localidades.

L
a evaluación realizada en 2022 a
los alumnos catalanes de 6º de Pri-
maria y 4º de ESO envía señales de

alerta que advierten de un posible retroce-
so educativo. Los resultados de estas prue-
bas, que se realizan periódicamente para
medir el nivel de los alumnos, revelan
una caída generalizada del aprendizaje
en todas las competencias analizadas. Es-
pecial gravedad reviste el retroceso en
matemáticas, que ha obtenido la peor
puntuación desde 2011. El 38,8% de los
alumnos de 6º de Primaria tienen un ni-
vel calificado como medio-bajo o bajo y
en 4º de ESO es aún peor: el porcentaje
llega al 53,7%. Un buen nivel dematemáti-
cas siempre ha sido importante, pero aho-
ra resulta imprescindible para manejarse

en la sociedad de datos en la que nos aden-
tramos. En Cataluña, no solo desciende la
nota media, sino que disminuye también
el número de alumnos con puntuaciones
altas y aumenta el de los que no llegan al
aprobado.

Los confinamientos y las cuarentenas
de la pandemia pueden haber influido en
estos malos resultados, pero no lo expli-
can todo. Así lo advierte el propio Consell
de Evaluación en su informe. Si se mira la
evolución de los resultados se observa
que los problemas de aprendizaje tienen
mucho que ver con las brechas sociales.
La sorpresa positiva de esta evaluación es
que la brecha de género se acorta y la
nota media de las chicas se acerca a la de
los chicos en matemáticas y otras mate-

rias científicas. Pero quedan las brechas
sociales, y estas están mucho más enquis-
tadas de lo que parece.

No se puede obviar que Cataluña ha
recibido una importante oleada de inmi-
gración extracomunitaria que el mercado
de la vivienda ha concentrado en los ba-
rrios de mayor vulnerabilidad social. La
segregación urbana se ha traducido en
segregación escolar. Hay cerca de 700 cen-
tros de alta complejidad que concentran a
la vez la mayor vulnerabilidad social y la
mayor diversidad. En estos centros, el nú-
mero de alumnos que no llega al aproba-
do triplica al de los que no tienen diversi-
dad. No es tampoco casualidad que en los
centros concertados, situados en sumayo-
ría en zonas acomodadas, el porcentaje
de alumnos con notas bajas no supere el
15% que establecen los objetivos educati-
vos, mientras que en los centros públicos
alcanza el 28% y en los de alta compleji-
dad, casi el 40%. En 2021, el 14,8% de los
jóvenes de 18 a 24 años no tenían otros
estudios que los obligatorios y tampoco

estudiaban, pero ese porcentaje se acerca-
ba al 30% entre los jóvenes de renta fami-
liar baja.

En el caso de las matemáticas puede
haber además un problema de didáctica:
muchos profesores son licenciados que
no han encontrado trabajo en sus titula-
ciones y se han reorientado hacia la ense-
ñanza. El Departamento de Educación ha
anunciado cursos para mejorar la prepa-
ración didáctica de los profesores y otras
medidas de refuerzo, entre ellas la contra-
tación de 3.500 nuevos docentes. Pero difí-
cilmente se mejorarán los resultados sin
un plan específico contra la segregación
social y escolar. La equidad no consiste en
dar a todos los alumnos lomismo. Consis-
te en dar a cada alumno lo que necesita
para que pueda alcanzar losmismos obje-
tivos que cualquier otro. Y eso exige dar
una atención personalizada a los alumnos
con dificultades, bajar la ratio de alumnos
por clase en las zonas de mayor compleji-
dad y codocencia de dos o más profesores
por clase donde sea necesario.

Cataluña afronta
una emergencia
cinegética por la
plaga de jabalíes
La especie se hace fuerte en la comunidad
pese al aumento de ejemplares abatidos

OPINIÓN / MILAGROS PÉREZ OLIVA

Retroceso educativo

Jabalíes en el barrio barcelonés de Vallvidrera, el 30 de septiembre de 2021. / GIANLUCA BATTISTA

MARTA RODRÍGUEZ, Girona

El mamífero ha
perdido el miedo a
los humanos y daña
a la agricultura

Los cazadores, con
una media de edad
alta, se han reducido
de 100.000 a 60.000
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Despolaritzar l’educació - Josep Gonzàlez-
Cambray
“Alerta, risc de polarització”. És l’advertència que hauria de planar sobre algunes de les finestres
de conversa social més utilitzades al segle XXI, també en l’àmbit de l’educació. És bo que al
nostre país es conversi sobre educació, se’n debatin les mesures polítiques, es facin anàlisis de
dades i de resultats, s’articulin opinions i visions contraposades sobre el fet d’educar, les seves
metodologies, els recursos dedicats, els reptes encara per millorar. És essencial que així sigui, i
és responsabilitat d’aquells que som al capdavant del Govern que mirem d’explicar amb detall i
claredat les nostres decisions, i també presentem les dades de què disposem perquè els agents
socials i educatius puguin contribuir a millorar un sistema sempre amb reptes pendents, sempre
necessitat de recursos i amb camí per recórrer.

Comencem un any amb l’entrada de 3.566 nous docents, amb què s'assoleix la xifra més alta de
mestres i professorat en la història del sistema educatiu a Catalunya. Amb aquesta incorporació
s’aconseguirà també la relació d’alumnes per docent més baixa de la història, per sota de 10 per
primera vegada. Des del departament d’Educació hem revertit la majoria de les retallades dels
últims 12 anys en poc més d’un any. També per primera vegada, hem fet que l’escolarització a
l’escola bressol pública sigui gratuïta per als infants de 2 a 3 anys. Hem multiplicat l’oferta de
places de FP i hem donat prioritat en la matrícula a l’alumnat de quart d’ESO per evitar que
abandoni els estudis, una mesura que ja està donant els seus fruits. I hem reduït les ràtios a I3
fins a 20 alumnes per aula.

Hem de treure pressió a l’escola. L’educació no pot ser una arma llancívola ni un camp de
batalla ni carn de tribunals

I sí, és clar, hi ha molts reptes a entomar, molts àmbits on hi ha marge de millora. Tenim uns
resultats de competències bàsiques postpandèmia que ens preocupen i per això hi hem posat
les primeres mesures de compensació. Tenim encara una taxa d’abandonament escolar
prematur que requereix polítiques valentes des de totes les administracions. Hem d’entomar la
reordenació dels recursos de l’escola inclusiva. I segur que és també un bon moment per
abordar el benestar docent. El sistema educatiu ha encetat una nova etapa després de la
pandèmia i és clau que entre tota la societat ens preguntem què podem fer per dotar de les
millors eines i transmetre als professionals confiança, estabilitat, autoestima i una injecció de
prestigi per a la feina més important del món: educar els ciutadans del futur.

Cal reactivar l’optimisme i fer aflorar la feina ben feta en escoles i instituts del país. Cal
reconèixer als docents els esforços dels anys de pandèmia i els d’un moment com l’actual, amb
moltes transformacions educatives en marxa. Els currículums, l’avançament del calendari, la
redistribució de l’alumnat vulnerable, la detecció creixent d’infants amb necessitats educatives
especials són nous escenaris –necessaris– per a un sistema sensible als canvis. Els canvis els
fan les persones, i en educació, tots els que intervenim en l’aprenentatge dels infants i joves.

Precisament per això també és moment de despolaritzar l’educació. Cal confiar en els docents,
que són el motor del canvi; cal vetllar i protegir la implicació de les famílies a l’escola, i cal
reclamar als agents de la comunitat educativa un debat constructiu i serè. És imprescindible un
diàleg que sumi, i unes propostes i idees realitzables que busquin sempre una escola més

https://www.ara.cat/opinio/despolaritzar-educacio-josep-gonzalez-cambray_129_4591166.html


equitativa i de més qualitat. La polarització sempre perjudica l’escola, com perjudica la societat.
Els estudis demostren que fomenta la por i l’ansietat, disminueix la sensació de confort i
benestar, allunya els acords socials... I això vol dir que polaritzar és perjudicar l’alumnat, el
centre de totes les polítiques i de tota la feina que fan centenars de milers de professionals del
sector. Instrumentalitzar l’educació no hauria de ser un camí transitable. Els països capdavanters
en matèria educativa ens han demostrat que el camí passa per donar més recursos, temps i
confiança als docents i als professionals i als equips directius dels centres perquè puguin fer
créixer els seus projectes educatius i disposar de més lideratge per decidir la seva estratègia de
formació i millora. Hem de treure pressió a l’escola. L’educació no pot ser una arma llancívola ni
un camp de batalla ni carn de tribunals. Ha de ser un pacte construït a totes bandes. Que
s’aixequi per sobre de l’enrenou. L’administració escolta. La veu ha d’arribar clara. L’educació
que somiem per al 2030 s’ha de bastir sobre aquesta nova etapa que ja ha començat. 

Josep Gonzàlez-Cambray és conseller d'Educació
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