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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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Cambray mou fitxa per evitar la vaga
millorant els sous a l’FP
El conseller d’Educació del Govern, Josep González Cambray, segueix intentant evitar la vaga
de professors que està convocada pels pròxims 25 i 26 de gener. L’última proposa presentada
de la Conselleria als sindicats per intentar evitar l’aturada ha estat oferir equiparar els sous dels
docents d’FP a la resta entre d’altres.

Segons l’esborrany del document al qual ha tingut accés El Món, la Conselleria presenta com a
mínim tres propostes pels docents. La més destacada és aquesta equiparació salarial al
personal docent del cos de professors tècnics d’FP i del cos de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny. La idea seria establir “un complement retributiu” per a aquest professorat
que no es puguin integrar al cos de professors d’ensenyament secundari per motiu de la seva
titulació. Aquest complement, a més entraria en vigor amb retroactivitat a l’1 de gener d’aquest
any, encara que no s’especifica de quan hauria de ser aquest complement.

Integració al professorat

Ara bé, només rebran aquest complement aquells professors d’FP que no aconsegueixin
integrar-se dins del Cos de Professors d’Ensenyaments Secundari. Aquesta integració, i la
corresponent equiparació salarial, es podrà executar gràcies a l’entrada en vigor de la LOMLOE,
l’última llei educativa de l’estat espanyol. Ara bé, l’esborrany del procés no es presentaria fins al
mes de març de 2023 i la Conselleria es comprometria a incloure tant interins com funcionaris
amb titulació universitària. La publicació d’aquesta convocatòria, però, no seria fins al cap d’un
mes, és a dir a l’abril. Al final, la integració s’acabaria donant ja de cara al curs que ve i la
Generalitat començaria a efectuar el pagament dels endarreriments a la nòmina del mes de
setembre de 2023.

L’última de les propostes de la Conselleria als professors és la modificació dels mecanismes de
promissió docent per estadis que constarà de dos requisits a partir del novembre d’aquest
any. El primer d’aquests dos requisits diu que per tal d’assolir un estadi de promoció es
necessiten un total 10 crèdits distribuïts “entre els elements definidors del sistema de promoció
docent” que es distribueixen de la manera següent: Sis d’aquests crèdits corresponen als
serveis prestats, serveis especials en cossos docents o amb contracte laboral de professor de
religió.

Els crèdits restants fins a 10, és a dir 4, corresponen a la implicació en el millorament dels
resultats del centre, el desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o
representativitat durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat, la formació
permanent i acadèmica durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat, la
participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i la creació de materials
educatius digitals, i han d’estar repartits equilibradament durant el període temporal.

El segon requisit d’aquesta promoció interna que proposa la Conselleria és que la promoció
s’assoleix el mateix dia en què es completa el nombre mínim exigible de crèdits de promoció
docent, fins i tot abans de la presentació de la sol·licitud. A més, els efectes econòmics es
reconeixerien el mes següent al mes en què s’assoleix l’estadi.

https://elmon.cat/societat/educacio/cambray-mou-fitxa-evitar-vaga-millorant-sous-fp-556562/
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Josep Gonzàlez-Cambray reivindica
l'educació afectivosexual
El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha reivindicat l'educació afectivosexual
com la millor eina per prevenir les violències masclistes i ha defensat que és un contingut
que no pot quedar fora de l'aula. "És l'escola qui ha de proporcionar les eines necessàries
perquè els nens i joves s'apropin a l'educació afectivosexual des del pensament crític i des de la
llibertat", ha defensat Cambray durant la XXX Jornada de reflexió del Consell Escolar de
Catalunya (CEC), que amb el títol "Coeduquem per a una societat més igualitària", s'ha celebrat
avui al casal "La Principal" de Vilafranca del Penedès. 

Cambray defensa que l'escola "no pot mirar cap a una altra
banda" 

Cambray ha defensat que el "fracàs de la societat" que suposen les múltiples formes de
violència masclista i discriminació s'ha d'afrontar des de l'educació. "Davant d'una realitat en la
qual hi ha infants que consumeixen pornografia cada vegada més d'hora i continguts
audiovisuals on hi pot haver hipersexualització, pressió estètica, relacions de parelles tòxiques o
un discurs discriminatori, l'escola no pot mirar cap a una altra banda", ha asseverat el titular
d'Educació.

En aquest sentit, ha afirmat que és necessari potenciar l'acompanyament als docents, amb
programes com el Coeduca't, i dotant-los de material didàctic que els ajudi a gestionar la realitat
de l'aula, formació i sensibilització. Amb tot, el responsable d'Educació també ha apostat per la
corresponsabilitat amb les famílies en l'educació afectivosexual, el respecte per l'altre i la
perspectiva de gènere.

Verge aposta per una educació feminista per erradicar les
violències masclistes

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, també ha participat en la jornada, en la qual
ha reivindicat "una educació feminista per acabar amb els estereotips i les desigualtats de
gènere, dins i fora de les aules perquè totes i tots tinguem referents en els continguts curriculars,
per erradicar les violències masclistes i la LGTBI-fòbia i per promoure relacions afectivosexuals
respectuoses, igualitàries i basades en el consentiment". Quant a la coeducació, Verge ha
afirmat que "és un principi fonamental del sistema educatiu que cal desplegar en tots els centres,
en totes les etapes, des d'infantil a batxillerat".

https://www.elnacional.cat/ca/politica/josep-gonzalez-cambray-reivindica-educacio-afectivosexual_951627_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/8-10-dones-catalunya-patit-violencia-masclista-vida_927129_102.html
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Educació avança la preinscripció per a l'FP
de grau mitjà
El Departament d'

Educació

ha avançat uns dies les dates de

preinscripció

per a l'

FP de grau mitjà

. És una mesura que arriba després de cursos amb problemes per formalitzar les matrícules dels
cicles formatius, ja que alguns alumnes es queden finalment sense la plaça que han demanat,
mentre altres graus es queden amb

seients buits

.

Així, els alumnes de

continuïtat

de 4t d'ESO podran presentar les sol·licituds per cursar el 2023-2024 un cicle formatiu de grau
mitjà o d'arts plàstiques i disseny

del 12 al 18 d'abril

–l'any passat va ser del 20 al 26- i la resta de l'alumnat entre el 9 i el 15 de maig –l'any passat
del 17 al 23-. Pel que fa a l'FP de

grau superior

, el termini serà del

26 de maig a l'1 de juny

–del 25 al 31 de maig l'any passat-.

La preinscripció, però començarà com sempre per als alumnes d'

infantil i primària

, que es podrà fer del

6 al 20 de març

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/49500/educacio-avanca-preinscripcio-fp-grau-mitja
https://www.naciodigital.cat/noticia/239970/educacio-tanca-periode-matriculacio-fp-16231-places-sense-ocupar


. Del

8 al 20 de març

serà el torn de

secundària

i per a

batxillerat

anirà del

20 al 26 d'abril.

Un cop feta la preinscripció, la

matrícula

està prevista del

20 al 28 de juny per a infanti

l,

primària i secundària

; del

22 de juny al 3 de juliol

per a

batxillerat

; del

3 al 7 de juliol

per a l'F

P de grau mitjà

; del

30 de juny al 7 de juliol

per als

cicles d'arts

plàstiques i

disseny



de grau mitjà; i del

19 al 24 de juliol

per a l'FP de

grau superior

.
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El Govern reafirma el compromiso con la
educación afectivosexual en escuelas
Barcelona, 14 ene (EFE).- El conseller de Educación, Josep González-Cambray, y la consellera
de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, han reafirmado ante la comunidad educativa el
compromiso del Govern con la educación afectivosexual en las escuelas.

Este compromiso se ha manifestado durante la XXX Jornada de reflexión del Consejo Escolar
de Cataluña (CEC), que con el título "Coeduquemos para una sociedad más igualitaria", se ha
celebrado hoy en el casal "La Principal" de Vilafranca del Penedès (Barcelona) y al que han
asistido más de 300 personas.

En la inauguración de la jornada, González-Cambray ha defendido que "es la escuela quien
debe proporcionar las herramientas necesarias para que los niños y jóvenes se acerquen a la
educación afectivosexual desde el pensamiento crítico y libre", en contraposición a quienes
quieren que estos contenidos queden fuera del aula, ha informado el Departamento de
Educación.

El titular de Educación ha expuesto que el "fracaso de la sociedad" que suponen las múltiples
formas de violencia machista y discriminación debe afrontarse desde la educación, por lo que es
necesario potenciar el acompañamiento a los docentes, con programas como el Coedúcate,
dotándoles de material didáctico que les ayude a gestionar la realidad del aula, la formación y la
sensibilización".

"Los centros educativos son el mejor espacio para tratar de prevenir estas violencias y para
tener una formación más crítica ante la vida", ha afirmado González-Cambray, quien ha
recordado que la coeducación está contemplada en el marco legislativo catalán.

También ha apostado por la corresponsabilidad con las familias en la educación sexual y
afectiva, el respeto por el otro y la perspectiva de género.

“Necesitamos una educación feminista para acabar con los estereotipos y desigualdades de
género, dentro y fuera de las aulas, para que todas y todos tengamos referentes en los
contenidos curriculares, para erradicar las violencias machistas y la LGTI-fobia y para promover
relaciones afectivosexuales respetuosas, igualitarias y basadas en el consentimiento”, ha
compartido a su vez la consellera de Igualdad y Feminismos en la inauguración institucional de
la Jornada.

"Por eso, la coeducación es un principio fundamental del sistema educativo que hay que
desplegar en todos los centros, en todas las etapas, desde infantil a bachillerato", ha
reivindicado Verge. EFE.

hm

https://www.lavanguardia.com/vida/20230114/8683337/govern-reafirma-compromiso-educacion-afectivosexual-escuelas.html
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Cambray defensa que l'educació afectivosexual és la millor política per
prevenir les violències masclistes La República

El conseller d'Educació, Josep González Cambray, a l'Escola Sant Felip Neri de Barcelona. Autor: Eli Don

Dissabte es va celebrar la a Vilafranca del Penedès la XXX Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya (CEC). Una de les personalitats que
no hi podia faltar era el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, qui durant el seu discurs va afirmar que l’escola és qui ha de proporcionar les
eines necessàries perquè els infants i joves s’apropin a aquesta educació “des del pensament crític i lliure“.

Des del punt de vista de Cambray, l’educació afectivosexual és la millor política que pot fer el seu departament per prevenir les violències masclistes.
El titular d’Educació afegia que el “fracàs de la societat” que suposen les múltiples formes de violència masclista i discriminació s’ha d’afrontar des de
l’educació. Per aquest motiu, considerava que és vital formar als docents perquè tinguin eines.

Cambray va fer referència a programes com el Coeduca’t, que se centra a potenciar l’acompanyament dels docents i els dota de material didàctic que els
ajuda a gestionar la realitat de l’aula, formació i sensibilització. Així mateix, el conseller apostava per la corresponsabilitat amb les famílies en l’educació
afectivosexual, el respecte per l’altre i la perspectiva de gènere.

Les mateixes idees va recolzar la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, que també va participar en l’acte i va reivindicar una “educació
feminista per acabar amb els estereotips i les desigualtats de gènere, dins i fora de les aules”. “La coeducació és un principi fonamental del sistema
educatiu que cal desplegar en tots els centres, en totes les etapes, des d’infantil a batxillerat”, afirmava.

https://www.larepublica.cat/noticies/cambray-considera-que-cal-una-educacio-feminista-per-acabar-amb-els-estereotips-i-les-desigualtats-de-genere-dins-i-fora-de-les-aules/
https://projectes.xtec.cat/educacioinclusiva/general/coeducat/
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Tres menors, investigats per agredir un
professor al lavabo d'una escola de Nou
Barris de Barcelona
BarcelonaUn grup de cinc alumnes estava tancat als lavabos de l'Institut Escola El Molí, al
districte de Nou Barris de Barcelona. Era un dijous al matí, cap a les 11.30 h, quan ja havia
acabat l'hora del pati. Un professor es va acostar a "recriminar-los la seva actitud", segons
apunten fonts policials, i els va avisar que havien de sortir del lavabo. Lluny d'obeir, els alumnes,
tots menors, es van encarar amb el professor amb un to desafiant. I van fer el pas: el van
començar a agredir. Ara, tal com ha avançat Efe i ha pogut confirmar l'ARA, els Mossos
d'Esquadra investiguen tres d'aquests alumnes per un delicte de lesions i un altre d'atemptat
contra l'autoritat, ja que en horari lectiu un professor té un tractament penal semblant
al d'un policia si és agredit. Els altres nois implicats en la baralla són menors de 14 anys i, per
tant, són inimputables.

Els tres nois ja estan citats a declarar davant la Fiscalia de Menors per aquests fets. Després de
l'agressió, l'institut va enviar un requeriment als Mossos d'Esquadra, i la policia es va presentar
al centre. Quan va arribar, segons fonts coneixedores del cas, la situació ja estava "calmada" i la
direcció de l'institut ja havia pres una decisió: expulsar els cinc alumnes. Com que era horari
lectiu i, a la seva edat, els alumnes no poden quedar desemparats, els Mossos els van traslladar
a comissaria. Des d'allà, la policia va contactar amb els seus tutors legals, que els van anar a
recollir.

Inimputables

Dos dels cinc alumnes expulsats són menors de 14 anys i, per tant, el seu comportament no serà
avaluat per la justícia. D'aquí que la Fiscalia de Menors –que és qui es fa càrrec de la
investigació judicial en els casos d'adolescents d'entre 14 i 17 anys que han comès un delicte–
només ha citat tres dels adolescents.

Portada

Última hora

Descobreix

Seccions

Perfil

https://www.ara.cat/societat/successos/tres-menors-investigats-agredir-professor-lavabo-d-escola-nou-barris_1_4598429.html
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 CAMP DE TARRAGONA

PUBLICITAT

Redacció

Els dies 15 i 16 de març, els jardins 
de l’Alberg Santa Maria del Mar 
de Coma-ruga acolliran la prime-
ra edició de la Fira de Formació 
Professional del Baix Penedès, 
que té com a objectiu difondre 
l’oferta formativa comarcal, tant 
reglada impartida pels centres 
de secundària com la no reglada 
que ofereixen els serveis d’ocu-
pació de la comarca. Aquesta 
fira de formació professional 
és un projecte que sorgeix de la 
cooperació aquests últims anys 
entre els municipis de la comar-
ca i el Consell Comarcal del Baix 
Penedès en matèria d’ocupació 
i desenvolupament econòmic. 
La fira va dirigida principalment 
als alumnes que cursen l’ESO i 
que aviat hauran d’orientar la 
seva continuïtat formativa. Les 
accions previstes s’agrupen en 
tres àrees i espais: una a la Car-
pa I, on s’hi trobaran els estands 
informatius, un espai habilitat 
a les carpes perquè les entitats 
participants –majoritàriament 
centres de formació– puguin 
atendre i respondre preguntes 

dels assistents i informar de les 
famílies professionals imparti-
des. A la Carpa II i a l’escenari 
exterior hi haurà exhibicions i 
demostracions d’activitats i pro-
jectes desenvolupats per les enti-

tats educatives. L’últim espai ha-
bilitat serà l’Aula externa, on s’hi 
duran a terme xerrades informa-
tives per als assistents. També 
es preveuen punts d’informació 
de centres amb batxillerat, de 

gremis, de la Fundació Inform, 
del Consell Comarcal del Baix 
Penedès, de l’Escola d’Hostaleria 
del Baix Penedès, de l’Oficina de 
Treball de la Generalitat de Cata-
lunya (OTG), de l’Oficina Jove del 
Baix Penedès, de la Cambra de 
Comerç de Tarragona i  dels Ser-
veis d’Ocupació de la comarca. 
Els instituts de la comarca que 
imparteixen formació professi-
onal són l’Institut Andreu Nin i 
l’Institut Mediterrània, ambdós 
situats al Vendrell,  l’Institut 
Camí de Mar de Calafell, l’Insti-
tut Ernest Lluch de Cunit i l’Ins-
titut La Talaia a Segur de Calafell.

L’alcalde del Vendrell, Ken-
neth Martínez, va posar de relleu 
que «és evident que la formació 
professional és un dels grans 
reptes que té el país per ampliar 
notablement el seu nombre de 
places. També cal augmentar 
l’oferta d’opcions i ajustar-la 
més i millor al mercat laboral. I 
amb aquesta fira es vol donar a 
conèixer als alumnes que acaben 
l’ESO l’àmplia oferta de cicles 
formatius que ja hi ha a la comar-
ca», destacava Martínez.

EDUCACIÓ

L’oferta formativa del Baix Penedès es 
presentarà a Coma-ruga a la Fira d’FP
La fira difondrà la formació impartida pels centres de secundària i els serveis d’ocupació

AJ. VENDRELL

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, a la roda de premsa.

ACTUALITAT
AJ. CALAFELL

Una de les representacions del Circ Raluy Legacy.

Calafell adjudica el projecte de 
museïtzació del Parc del Circ
L’Ajuntament de Calafell va ad-
judicar la realització del projec-
te del Parc de Circ a l’empresa 
Espai Visual. Aquesta fa avan-
çar la instal·lació al municipi 
del fons històric del Circ Raluy 
Legacy, que oferirà una expe-
riència cultural i turística. En 
paral·lel, ja s’està redactant el 
projecte de gestió de l’escola 
de circ. Aquesta serà un servei 
artístic formatiu, relacionat 
amb l’arrelament a Calafell de 
la trajectòria històrica del Circ 

Raluy Legacy. L’escola es de-
senvoluparà en relació directa 
al projecte d’escola de música 
i arts de Calafell. «El circ és art 
i al nostre municipi es farà ben 
evident», va dir l’alcalde, Ra-
mon Ferré. La família Raluy va 
explicar que el projecte crearà 
un museu sense precedents. 
Van destacar que serà un lloc 
on no tan sols es coneixerà la 
història centenària d’una nissa-
ga com la dels Raluy, sinó tam-
bé la història del circ. Redacció
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Notícies - L'Institut Arnau Cadell obre el primer batxillerat internacional
en un centre públic de Sant Cugat

Institut Arnau Cadell / Foto: cedida

L'institut Arnau Cadell de Sant Cugat obre el primer batxillerat internacional en un centre públic de Sant Cugat amb 25 places. Serà un model diferent de
batxillerat, on els alumnes podran optar tant a les proves de selectivitat i a les proves d'accés universitàries en un idioma estranger (anglès o francès). La
coordinadora del batxillerat internacional, Laia Gallart, explica que aquest nou model està pensat per a 'un alumnat que potser el batxillerat ordinari els hi
quedava curt. Són alumnes amb ganes de treballar, d'aprendre, d'estudiar i, d'aquesta manera, aquests alumnes tenen cabuda en un altre tipus d'estudis i
de batxillerat'.

El batxillerat internacional té una dinàmica diferent del model convencional. Els alumnes hauran de passar tres assignatures troncals: un monogràfic, que
seria com un treball de recerca; un voluntariat; i teoria del coneixement. A més hauran d'inscriure's en un dels tres itineraris que ofereix el centre: científic-
tecnològic, científic-sanitari i socio-humanístic. Tot i que la majoria d'assignatures de cada itinerari són concretes de cada camp, hi ha assignatures dels
altres itineraris: a tecnologia hi ha història i a la d'humanitats hi ha biologia, per exemple Segons ha explicat Gallart, això es fa perquè l'alumnat tingui un
coneixement global de diverses branques.

En tenir unes places limitades s'ha de passar una prova d'accés de matemàtiques i català, que es farà l'11 de març, tenir una nota mitjana de l'ESO d'un 8 i
fer una entrevista amb la coordinació del batxillerat. Les places estan limitades tal com marca la legislació, en el cas dels centres públics no poden superar
les 25 places.

Laia Gallart

Un alumnat que potser el batxillerat ordinari els hi quedava curt. Són alumnes amb ganes de treballar, d'aprendre, d'estudiar, i d'aquesta manera aquests alumnes tenen cabuda
en un altre tipus d'estudis i de batxillerat.  

http://www.cugat.cat/noticies/societat/161402/l_institut-arnau-cadell-obre-el-primer-batxillerat-internacional-en-un-centre-public-de-sant_cugat
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#ciutat #educació

Laura Hernández  /  @diarideterrassa

L’entrada en servei de 
l’escola Sala i Badrinas 
s’ajorna fins al curs 27-28
EQUIPAMENTS  El projecte d’aquest centre haurà d’esperar, com a mínim, cinc anys més 
per estrenar nou edifici al sector de la carretera de Rubí. La Generalitat ha comunicat que la 
tramitació ajorna el calendari inicial previst

Cinc anys més haurà d’esperar la 
comunitat de l’institut escola Sala 
i Badrinas per deixar els mòduls 
prefabricats que ocupa des de la 
seva creació, l’any 2011, al parc de 
Vallparadís (primària), i a l’edifici de 
l’escola Auró, en la fase de secundà-
ria. Els Serveis Territorials d’Educa-
ció del Vallès Occidental han infor-
mat que la construcció del centre 
patirà un nou retard i que els alum-
nes no podran estrenar l’edifici fins 
al curs 2027-2028.

L’equipament s’ha d’habilitar al 
nou sector residencial Sala i Ba-
drinas, a una pastilla del pla on es 
conserven les naus que acolliran 
l’escola. La urbanització del sec-
tor ja està pràcticament enllesti-
da . Els carrers estan urbanitzats, 
a l’espera que els promotors edi-
fiquin els habitatges i els equipa-
ments i que la Generalitat cons-
trueixi el centre educatiu.

L’AFA, indignada
La notícia ha caigut com un gerro 
d’aigua freda a l’escola Sala i Badri-
nas, que veu com el projecte de dis-
posar d’un edifici propi arribarà 
tres anys més tard del que s’ha-
via planificat inicialment. Així ho 
expressen els pares i mares al web 
de l’Associació de Famílies d’Alum-
nes de l’Institut Escola Sala i Badri-
nas (AFA).

“L’AFA es mostra decebuda –
expliquen– perquè ja seran qua-
tre, com a mínim, les promocions 
(240 joves) que no hauran trepit-
jat l’edifici que els van prometre 
per allà el 2011 quan va comen-
çar a funcionar l’escola, i vuit pro-
mocions (400 infants) que hauran 
fet tota la seva escolarització en 
barracons”, comenta l’associació.

Els Serveis Territorials d’Edu-
cació ja han comunicat l’ajorna-
ment a les famílies i les autoritats 
municipals, en una reunió convo-
cada el mes de desembre. La Ge-
neralitat ha justificat l’endarreri-
ment en la complexa tramitació.

Està previst que aquest mes de 
gener comenci la licitació del pro-
jecte, que necessitarà 12 mesos 
per a la seva redacció. S’espera 
poder fer la licitació de les obres 

l’octubre del 2024, un tràmit que 
requerirà entre 6 i 8 mesos. Serà el 
pas previ a la contractació de les 
obres, que requeriran uns 18 me-
sos més d’execució. Tot plegat fa 
que la nova escola Sala i Badrinas 
no pugui obrir portes fins a la tar-
dor del 2027.

En paral·lel al retard en les obres 
de la nova escola, els alumnes del 
Sala i Badrinas encara han de su-
portar un nou ajornament. El 
dels treballs pendents a l’escola 
Auró, on s’imparteix la secundà-
ria. Les obres, entre les quals es 
troba la renovació de l’ascensor 
i un nou mòdul per l’aula de tec-
nologia, no s’executaran aquest 
hivern com estava previst inici-
alment. Segons informen les fa-
mílies, els treballs s’ajornen fins 
al juny de 2023.

La comissió de segui-
ment de la construcció 
de la nova escola de 
l’AFA del Sala i Badrinas 
es mostra “escèptica” en 
el compliment del nou 
calendari comunicat 
pels serveis territori-
als. Les famílies estan 
cansades d’escoltar 
terminis que cauen en 
paper mullat i dema-
nen que no hi hagi més 
demores. Ara, l’AFA 
demana l’Ajuntament 
que “segueixi amb el 
compromís d’exigir la 
Generalitat que es liciti i 
es construeixi el nou edi-
fici”. Dijous a la nit, l’al-
calde de Terrassa, Jordi 
Ballart, va mencionar 
el retard en l’audiència 
pública celebrada al 
Teatre Principal. Sobre 
el calendari va dir “no 
ens agrada, voldríem 
que fos més àgil i ràpid”. 
Aquest gener comença 
el compte enrere de la 
tramitació del projecte a 
la Generalitat.

L’institut 
escola, sense 
més demores

infants del Sala i
Badrinas, vuit 
promocions, faran 
tota l’escolarització 
en barracons 

400

és l’any en què es va 
inaugurar l’escola, 
en què es va fer la 
primera promesa  
d’aixecar un nou 
edifici per al centre

2011
L’AFA de l’Institut Escola Sala i 

Badrinas no descarta mobilitza-
cions “per exigir al Departament 
d’Educació que compleixi amb el 
compromís d’escurçar els termi-
nis al màxim” en la tramitació del 
nou centre. Les famílies recorden 
que les obres d’urbanització del 
sector Sala i Badrinas estan pràc-
ticament enllestides i que ara no-
més falta que la Generalitat com-
pleixi amb el seu compromís de 
construir la nova escola.

Aquest és un projecte que exe-
cutarà l’administració catala-
na, però que es finançarà de for-
ma compartida. L’Ajuntament va 
negociar amb la Generalitat la 
construcció del nou centre i es va 
comprometre a corresponsabilit-
zar-se amb una aportació de 2,2 
milions d’euros.

La nau espera
El sector Sala i Badrinas 
reserva una pastilla de sòl 
per al nou institut escola 
Sala i Badrinas, amb espai 
per al pati i altres usos i 
dos edificis protegits que 
acolliran el nou centre 
/ NEBRIDI ARÓZTEGUI 
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Hay una oleada de robos en los colegios de
L'Hospitalet
Oleada de robos en colegios de L'Hospitalet de Llobregat. Dos robos simultáneos han tenido lugar en el
municipio la noche del domingo, 8 de enero. Las afectadas son las escuelas Josep Janés y Balaguer, situadas
a pocos minutos de distancia entre ellas.

Los Mossos d'Esquadra han confirmado a Metrópoli los hechos y algunos padres de los alumnos de ambos
colegios han dado detalles de lo sucedido.

Un agente de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat / TWITTER

PRIMER DÍA DE CLASE SUSPENDIDO

En el caso de la Escola Josep Janés, situada en la avenida Josep Tarradellas, la sustracción de portátiles y
demás material informático obligo al centro a suspender las clases, las primeras después de las vacaciones de
Navidad.

"Arrancaron unos cuantos cables", aseguran los padres de algunos alumnos, que también comentan que la
dirección del colegio les envió un correo electrónico donde se informaba de lo sucedido.

UNA PRESUNTA AGRESIÓN

Aunque la policía catalana no ha confirmado este extremo, los familiares del alumnado de la Escola Balaguer,
ubicada en la avenida Nord de L'Hospitalet, han explicado a este medio que los ladrones también agredieron a
una trabajadora del personal de limpieza que limpiaba las instalaciones en el momento del atraco.

Los Mossos no han detenido a nadie en relación a estos últimos episodios e investigan si se trata de un grupo
organizado.

https://metropoliabierta.elespanol.com/informacion-municipal/sucesos/oleada-robos-colegios-hospitalet-ordenadores-material-informatico_66921_102.html
https://metropoliabierta.elespanol.com/tag/hospitalet-llobregat
https://metropoliabierta.elespanol.com/tag/mossos


Exterior de la Escola Balaguer de L'Hospitalet / GOOGLE MAPS

EL DÍA DE NAVIDAD

No es la primera vez que este tipo de robos se produce en el municipio. Tan solo unas semanas antes, el 25 de
diciembre, la Guardia Urbana pilló in fraganti a un ladrón que salía de una guardería en Collblanc con un carro
de la compra lleno de material eléctrico.

Las alarmas saltaron y dieron el aviso a la policía, que acudió al lugar y detuvo al autor de los hechos, de 25
años, tal y como informó el Ayuntamiento a través de sus redes.

"COGERLOS ES COMPLICADO"

Fuentes municipales muestran su preocupación por lo sucedido en tres centros educativos distintos de
L'Hospitalet en menos de un mes, pero alertan que "los colegios son sitios muy vulnerables. Aunque tengan
alarmas, los delincuentes tienen 10 o 15 minutos para actuar. Para cuando llega la policía, ya se han ido".

Aprovechan, dicen, que no hay un conserje que vigile por las noches las instalaciones. Aún así, las fuentes
insisten: "Esto pasa en todo el Baix Llobregat".

https://metropoliabierta.elespanol.com/informacion-municipal/sucesos/prision-manada-castelldefels-baix-llobregat_66046_102.html
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SOCIETATCERDANYA / ALT URGELL
Regió7 

La Seu recupera 
l’activitat del 
CineClub els 
dijous a la nit als 
Cinemes Guiu
M.S. LA SEU D’URGELL

n El CineClub la Seu d’Urgell ha 
tornat a l’activitat aquesta setma-
na amb una projecció  dijous pas-
sat després d’un parèntesi d’atu-
rada que va coincidir inicialment 
amb la crisi sanitària i que s’ha 
allargat uns mesos més. Així, 
aquest any una nova junta direc-
tiva arrenca la nova programació, 
la qual inclou «una tria diversa 
que seguirà els criteris del cine-
club dels darrers anys: pel·lícules 
clàssiques, cinema independent, 
documentals interessants i col·la-
boracions amb festivals i xarxes», 
segons han explicat des de l’Ajun-
tament de la Seu. La primera 
pel·lícula d’aquest nou cicle ha es-
tat Nebraska, d’Alexander Payne, 
una obra que, tot i ser del 2013, 
està rodada en blanc i negre. Les 
projeccions es fan els dijous a les 
deu de la nit a les sales del cinema 
Guiu. L’altre film d’aquest mes de 
gener serà Pina, un documental 
de Win Wenders sobre la pionera 
de la dansa contemporània, Pina 
Bausch.

Puigcerdà demana a Educació que 
ampliï cap al sud la borsa de treball

n L’Ajuntament de Puigcerdà ha 
demanat al Departament d’Edu-
cació que ampliï l’àmbit territori-
al al qual han de poder accedir els 
professors de la Cerdanya a l’hora 
de demanar plaça. Puigcerdà ha 
proposat que el departament es-
tableixi una zona de proximitat 
real que permeti als professors 
triar plaça de feina a l’Alt Pirineu 
més proper i, també, a la Catalu-
nya central. 

 Històricament els professors 
de la Cerdanya s’han vist perjudi-
cats per la divisió administrativa 
provincial perquè en haver de tri-
ar les places del costat gironí o del 
lleidatà han hagut de renunciar a 
les de l’altre costat de la línia i, al-
hora, s’han vist en el risc de ser 
enviats a centres a més de dues 
hores en carretera de la Cerda-
nya. Un professor de Puigcerdà 
que tria places de Girona, es veu 
exclòs de les de Bellver i, en can-
vi, pot ser enviat a Roses. Per re-
soldre aquesta situació, el Depar-

tament d’Educació va anunciar la 
creació d’una borsa de treball de 
professors en l’àmbit de la vegue-
ria de l’Alt Pirineu i l’Aran que, 
doncs, no tingui en compte les di-
visions provincials. Aquesta és 
una mesura impulsada pels nous 
responsables dels serveis territo-
rials del Departament a l’Alt Piri-
neu. Ara, però, l’Ajuntament de 

Puigcerdà ha plantejat que la me-
sura, sent bona, és insuficient 
perquè es continua impedint als 
professors de la Cerdanya d’acce-
dir a les places laborals, per 
exemple, de l’alt Berguedà, situat 
a deu minuts per carretera, i, en 
canvi, poden ser enviats als Pa-
llars o a la Val d’Aran.  En aquest 
sentit, l’alcalde de Puigcerdà ha 
apuntat que «fins ara teníem un 
problema amb la borsa d’inte-
rins, i és que una part del depar-
tament depenia de Girona i l’altra 
de Lleida; ara amb els serveis ter-
ritorials unificats en tindrem un 
altre de problema, i és que a un 
professor li pot tocar el Pont de 
Suert o Viella, amb la qual cosa 
potser serà més atractiu demanar 
les comarques centrals, on et pot 
tocar Bagà o Gironella». L’alcalde 
ha remarcat que «hem de poder 
solucionar aquesta situació», la 
qual l’ha plantejada en el marc de 
la Taula Territorial que ha creat 
recentment amb la delegació del 
departament al Pirineu. 

u L’Ajuntament proposa que els professors del Pirineu puguin triar plaça a la Catalunya central
M.S. PUIGCERDÀ

Una professora imparteix en una aula de Puigcerdà ARXIU/M.S.

El Govern va prometre 
obviar la divisió provincial 
que limitava  els cerdans 
a obtenir només places a 
Lleida i Girona
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L'Escola del Mar d'avui i l'original, en un documental
Formar ciutadans compromesos, persones competents i amb valors. Pot semblar un eslògan de moviments pedagògics del segle XXI, però és en
realitat un ideal que té 100 anys de vida, els que ha complert l’Escola del Mar. Aquest centre del Guinardó (on es va instal·lar fa 75 anys) ha
conservat vius, a més del nom, molts dels trets d’identitat d’aquella escola mítica, esborrada de la platja de la Barceloneta per un bombardeig el
1938. Retratar la supervivència del projecte educatiu i reivindicar-ne la vigència és el que proposa el documental ‘Blau, blanc, verd’. Aquest
dissabte s’ha projectat al barri on l’escola té les arrels, al Centre Cívic Barceloneta, i es podrà veure per betevé el proper 18 de gener, a les 22 h, al
programa ‘Punt de mira‘.

L’escola, des de dins

Filmat el curs passat (amb restriccions per la covid encara vigents, com l’ús de mascaretes), el documental fa seguiment durant un trimestre de
l’activitat de l’escola avui: l’agrupació dels alumnes per colors (el blau, el blanc i el verd del títol), la vida social, les cròniques o les curses de
banderes. Són alguns dels trets que li donen una identitat única i que van ser concebuts ja pel primer director de l’escola, el pedagog Pere Vergés.

“Impregnen encara la vivència dels alumnes”, explica el director del documental, Francis Manzano Rojas, “i vaig pensar que calia endinsar-s’hi per
posar-ho en valor, documentar un projecte que és el més fidel a l’original d’entre les escoles públiques impulsades fa un segle a Catalunya pels
moviments de renovació pedagògica”.

Cartell del documental, amb una imatge de les curses de banderes a l’escola actual, al Guinardó

Una pel·lícula oblidada surt a la llum

El lligam amb els orígens es fa evident amb la incorporació, en paral·lel, d’una filmació del 1936 de la qual Manzano va descobrir casualment
una cinta original a l’escola durant el rodatge. “És un reportatge fet per un cineasta aficionat, Joan Serra i Ollé, del qual se’n coneixia només una
còpia força deteriorada”, detalla. La pel·lícula que s’ha trobat ara, i que s’ha rescatat amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya, ha conservat,
en canvi, una qualitat d’imatge excel·lent.

El paral·lelisme entre l’escola actual i la de la Barceloneta el completa, a més, el testimoni de dues de les últimes alumnes d’aquell temps, Maria
Miquel, veïna encara del barri, i Rosa Bertran. “És diferent la vida que et dona l’Escola del Mar”, sentencia en un moment Bertran, que va morir poc
després de l’entrevista per al documental.

L’Escola del Mar, el somni i la tragèdia

L’escola era un referent de l’educació republicana que va desaparèixer sota les bombes de l’aviació feixista italiana

Una proposta per reconstruir l’Escola del Mar a la Barceloneta

El net de l’arquitecte Josep Goday, autor de l’edifici, engega una iniciativa per tornar a aixecar-lo a l’emplaçament original

“Pensar, sentir i estimar”

La directora actual de l’escola, Teresa Guillaumes, apunta la clau per la qual ha estat una referència: “Un pot escollir fer persones competents de
forma teòrica o pot decidir posar-los en situacions reals. Això és el que els infants es trobaran aquí”. El compromís, l’autonomia, la responsabilitat
són alguns dels valors que es fomenten entre els alumnes, tal com retrata el documental. “Pensar, sentir i estimar”, el lema de Vergés que segueix
guiant l’escola, encara.

Emissió per betevé

https://beteve.cat/cultura/documental-escola-mar-blau-blanc-verd-centenari-barceloneta/
https://beteve.cat/societat/escola-del-mar-fa-100-anys-referent-pedagogic-catala/
https://beteve.cat/va-passar-aqui/va-passar-aqui-lescola-del-mar-el-somni-i-la-tragedia/
https://beteve.cat/cinema/punt-de-mira/
https://beteve.cat/va-passar-aqui/va-passar-aqui-lescola-del-mar-el-somni-i-la-tragedia/
https://beteve.cat/basics/escola-mar-barceloneta-reconstruir-goday/


betevé estrenarà per televisió ‘Blau blanc verd’ aquest dimecres, 18 de gener, a les 22 h, en el programa ‘Punt de mira’, i se’n farà una reemissió
dijous, 19, a les 15.55 h.
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Uns 150 alumnes de la Seu d'Urgell esquien a Font-Romeu davant la
falta de neu als complexos de Tot Nòrdic
Uns 150 alumnes de diversos centres educatius de la Seu d'Urgell s'han desplaçat aquesta setmana a l'estació d'esquí de Font-Romeu, a la Catalunya del
Nord, per dur a terme algunes de les sessions de la modalitat de nòrdic que contempla el programa Esport Blanc Escolar. La falta de neu als complexos
que formen part de Tot Nòrdic impedeix, ara per ara, posar en marxa els circuits en aquestes instal·lacions, amb la qual cosa s'ha apostat per anar a buscar-
la a estacions veïnes. Mentre, a les pistes de Tavascan, al municipi de Lladorre (Pallars Sobirà), se n'han traçat a la zona de debutants, l'única que poden
tenir innivada amb neu produïda. Al programa hi participen enguany uns 2.400 alumnes de 63 escoles de nou comarques de muntanya.

La tècnica de la Mancomunitat de les Estacions d'Esquí Nòrdic, Imma Obiols, explica que s'ha anat a Font-Romeu a dur a terme algunes de les classes
perquè l'objectiu és "que es pugui fer el programa sigui on sigui" i no s'hagi de cancel·lar cap sessió. En aquest sentit, detalla que tant el material com els
monitors provenen dels complexos de Tot Nòrdic i que, per tant, a les pistes nord-catalanes només s'hi adquireixen els forfets. A més, indica que fa anys
que col·laboren amb aquesta estació i que hi envien grups d'escolars quan no hi ha neu als seus circuits.

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/societat/uns-150-alumnes-seu-durgell-esquien-font-romeu-davant-falta-neu-als-complexos-tot-nordic/20230114141234037275.html


Alumnes de l'escola Àngel Serafí Casanovas de Sort participant en l'Esport Blanc Escolar a Tavascan / Marta Lluvich

Obiols apunta que una de les seves preocupacions és la "fidelització" dels empleats de les estacions de nòrdic i que, amb aquesta intenció, s'han buscat
alternatives per mantenir l'Esport Blanc Escolar. En el mateix sentit s'ha expressat el director i cap d'explotació de Tavascan, Víctor Perisé. D'aquesta



manera, poden continuar treballant, tenint en compte, segons afirma la tècnica de la Mancomunitat de les Estacions d'Esquí Nòrdic, que és un sector
"molt feble". Després d'una campanya de Nadal i Reis negativa, on s'han esforçat per oferir altres tipus d'activitats als complexos, ara es mostren optimistes
de cara a les pròximes nevades.

Per la seva banda, l'encarregada de l'àrea comercial i de comunicació de l'estació de Font-Romeu Pyrénées 2000, Maude Lletché, diu que rebre aquest
públic escolar representa per ells una "oportunitat". A més, ha indicat que el sector nòrdic està en funcionament des del 2 de desembre passat, en part
gràcies al sistema d'innivació amb neu produïda. També ha explicat que en els darrers anys estan notant un increment de clients provinents de diversos
punts de Catalunya i que durant el Pont de la Puríssima van registrar un augment d'un 20%.

El programa Esport Blanc Escolar està dirigit als alumnes de 3r i 4t de primària i enguany hi participen uns 2.400 de 63 centres educatius: 8 de l'Alt Urgell, 2
de l'Alta Ribagorça, 19 del Berguedà, 8 de la Cerdanya, 4 del Pallars Jussà, 3 del Pallars Sobirà, 10 del Ripollès, 5 del Solsonès i 4 de la Val d'Aran,
segons dades facilitades per la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. Els estudiants practiquen, en horari lectiu, tant esquí alpí com de fons i surf de neu.

Un dels monitors del programa, Lluc Pallissa, que és codirector de l'escola d'esquí d'Aransa, explica que a banda d'aprendre a esquiar, l'objectiu de les
sessions és que els alumnes també es relacionin amb l'entorn i els esports que es poden fer a la comarca. En aquest sentit, ha posat en valor el potencial
que té l'Alt Urgell en l'àmbit de l'esquí nòrdic, tot destacant la contribució que hi ha tingut el fet de portar els escolars als diversos complexos.
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El Vendrell acollirà la Fira Comarcal de la
Formació Professional
Els dies 15 i 16 de març, el jardins de l’Alberg Santa Maria del Mar de Coma-ruga acolliran la 1a
edició de la Fira de Formació Professional del Baix Penedès, que té com a objectiu difondre
l’oferta formativa comarcal, tant reglada impartida pels centres de secundària com la no reglada
que ofereixen els serveis d’ocupació de la comarca.

Aquesta fira de formació professional és un projecte que sorgeix de la cooperació aquests últims
anys entre els municipis de la comarca i el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria
d'ocupació i desenvolupament econòmic. La fira va dirigida principalment als alumnes que
cursen l'ESO i que aviat hauran d'orientar la seva continuïtat formativa.

Les accions previstes s'agrupen en tres àrees i espais:

· Carpa I – Estands informatius: Espais habilitats a les carpes perquè les entitats
participants (majoritàriament centres de formació) puguin atendre i respondre preguntes
dels assistents i informar de les famílies professionals impartides.
· Carpa II i Escenari exterior: Exhibició i demostració d'activitats i projectes desenvolupats
per les entitats educatives.
· Aula externa: Xerrades informatives.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha posat de relleu que “és evident que la formació
professional és un dels gran reptes que té el país per ampliar notablement el seu nombre de
places. També cal augmentar l’oferta d’opcions i ajustar-la més i millor al mercat laboral. I amb
aquesta fira es vol donar a conèixer als alumnes que acaben l’ESO l’àmplia oferta de cicles
formatius que ja hi ha a la comarca”.    

Els instituts de la comarca que imparteixen formació professional són: Institut Andreu Nin (el
Vendrell), Institut Mediterrània (el Vendrell), Institut Camí de Mar (Calafell), Institut Ernest
Lluch (Cunit) i Institut La Talaia (Segur de Calafell).

També es preveuen punts d’informació de centres amb batxillerat, de gremis, de la Fundació
Inform, del Consell Comarcal del Baix Penedès, de l’Escola d’Hostaleria del Baix Penedès,
de l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG), de l’Oficina Jove del Baix
Penedès, de la Cambra de Comerç de Tarragona i  dels Serveis d'Ocupació de la comarca.
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El Pla Educatiu d’Entorn de la Seu d’Urgell inicia els tallers de suport i acompanyament
educatiu amb 90 alumnes

Aquesta setmana s’han iniciat els diversos tallers de suport i acompanyament educatiu que
tindran lloc a la Seu d’Urgell fins el pròxim mes de juny, organitzats pel Pla Educatiu d’Entorn de
l’Ajuntament urgellenc.

Un total de 90 alumnes del diferents centres educatiu de la ciutat es beneficiaran d’algun
d’aquests tallers que tenen com a objectiu garantir l’equitat educativa, compensar desigualtats i
promoure la igualtat d’oportunitats.

Els tallers són un de català per l’alumnat nouvingut (2 grups) i un d’estudi assistit, ambdós
adreçats a alumnes d’educació primària i de secundària; i un altre sobre educació emocional i
teatre, ofert a alumnes de 1r i 2n curs d’ESO. Amb aquests tallers s’impartiran un total de 300
hores.

Val a dir que són els mateixos centres educatius que decideix quins alumnes deriven a aquests
tallers, tot tenint en compte els estudiants que tenen més necessitats d’utilitzar aquest recurs, i
sempre amb l’autorització de la família.

Els tallers s’ofereixen en horari extraescolar, alguns s’imparteixen al mateix centre educatiu,
altres en equipaments municipals, i d’altres, en instal·lacions pròpies de l’entitat que l’imparteix,
com l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell.

Aquests tallers estan finançats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i per
Fons MRR-Component 21-Next Generation. 

El Pla Educatiu d’Entorn de la Seu d’Urgell inicia els tallers de suport i

https://laborrufa.com/acompanyament-educatiu/
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acompanyament educatiu amb 90 alumnes
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Més pacte contra la segregació - Anna
Jolonch
Que el pacte contra la segregació escolar estigui en procés i que s’hi hagi avançat és una molt
bona notícia. L’evolució que ha seguit fins ara és positiva. La Síndica de Greuges ha presentat
aquesta setmana un nou informe de seguiment en què es constata que l’alta concentració
d’alumnes en situació de vulnerabilitat en un mateix centre educatiu s’ha reduït en un 28% a
Catalunya en els darrers tres anys. I el nombre de centres amb més d’un 50% d’alumnat
vulnerable també s’ha reduït de manera significativa. I fa temps que sabem que la millora de la
segregació també millora els resultats d’aprenentatge dels alumnes i, cosa encara més
important, educa en la convivència d’una societat diversa. Catalunya té tanta diversitat que no
ens podem permetre un sistema que segregui; són molts els motius per fer que el nostre sistema
educatiu asseguri la diversitat i no la concentració de dificultats a les aules. 

Lluny dels amics de titulars alarmistes, a qui els agrada dir –per tal de simular ser més radicals
que ningú– que el pacte no funciona, aquesta hauria de ser la notícia excepcional: quan la
política educativa s’ho proposa és possible generar canvis estructurals de fons. Això sí, una
política no de despatx o de màrqueting, amb interessos propis. El pacte és el producte d’un llarg
procés fins a arribar al consens de famílies, sindicats, patronals i administració. Amb
directius polítiques valentes i la implicació de molts actors que han col·laborat des dels serveis
educatius i socials a nivell local per fer-lo possible. La millora ha estat fruit d’un esforç coral que
ens ha dut a fer un salt qualitatiu. Ara bé, tal com ens ha recordat la Síndica en el seu informe: la
millora és lenta i insuficient. 

Cal dir ben clarament que s’ha de garantir la gratuïtat de l’alumnat més vulnerable

La detecció de l’alumnat vulnerable, que s’ha multiplicat per cinc des del 2018, no és suficient,
cal fer més. El compromís contra la segregació ha de ser de tots. La detecció és el primer pas,
però no és suficient. Un cop detectats els alumnes més vulnerables –aquells que tenen
necessitats educatives especials perquè viuen situacions de pobresa o són fills
de famílies nouvingudes– el que cal és passar a l’acció. Quins recursos tenen els docents i els
centres per fer front a les necessitats dels alumnes? Recordem que el pacte, signat el 2019,
recull 30 actuacions, a desenvolupar en cinc anys, de les quals només se n’han completat 8. 

Què cal continuar fent? Ens cal garantir la bona acollida i els ajuts per a l’escolaritat d’aquest
alumnat vulnerable. Cal dir ben clarament –i aquesta és l’ànima del pacte– que s’ha de garantir
la gratuïtat de l’alumnat més vulnerable. El finançament dels centres és un dels punts més febles
en la implementació del pacte. Per això, entre altres mesures –com la millora de la zonificació o
el control de la matrícula viva–, la Síndica reclama més ajuts a l'escolarització, i en especial per
a l’escola concertada. La implicació de l’escola concertada en el pacte ha fet augmentar
l’acollida d’alumnat vulnerable en un 103% en els últims anys. Però només ha rebut dos terços
del que estava previst, no s’estan complint els compromisos amb la concertada. Garantir
l’equilibri i la qualitat educativa només es podrà fer si es compleixen els acords pendents. El
pacte funciona: el que necessitem és dur-lo a terme amb més convicció.

Anna Jolonch és doctora en ciències de l'educació
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A la recerca d’un nou tipus de treball de recerca: una mà de contes - El
Diari de l'Educació

Mà de contes: La carrera espacial

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

Clica aquí i ajuda'ns!

El Treball de recerca (TR) que han de presentar els alumnes de quart d’ESO, ha de respondre als seus interessos i, amb la deguda tutorització, l’alumne
integra moltes de les competències adquirides no només en el darrer curs, sinó al llarg de tota l’educació secundària. Aquestes competències comprenen
àmbits tan diferents com el treball en grup, competència lingüística, científica, tecnològica, habilitats socials, a banda de dominar alguns dels programes
informàtics que serviran de suport a aquest treball (PowerPoint, Excel, etc.).

En el cas dels nois i noies l’escolaritat de les quals està acompanyada pel SIEI (Suport Integral a l’Educació Inclusiva) i, precisament, degut a les dificultats
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en les diferents competències que conflueixen en l’esmentat treball de recerca, aquesta proposta pot dificultar la tan esperada inclusió que es pretén en els
centres educatius ordinaris.

En la nostra pròpia experiència de 13 anys de treball al SIEI, ens trobàvem que els nostres alumnes presentaven dificultats en la seva participació en l’aula
ordinària en el TR de 4t. En general, l’experiència rares vegades podia ser catalogada com a positiva. Perquè sovint -i malgrat els esforços- els nois i noies
que formen part del SIEI acabaven fent aquelles parts més fàcils del treball sense poder captar la globalitat del mateix ni aprofundir en el tema central. Tant
alumnes com professorat vam fer diverses temptatives, però cada cop teníem més clar que no acabava de funcionar. I és aquest el punt d’inici d’on sorgeix
una nova modalitat de  treball de recerca, una recerca que nosaltres vam anomenar l’activitat “una mà de contes”.

Els nois i noies que formen part del SIEI acabaven fent aquelles parts més fàcils del treball sense poder captar la globalitat del mateix

“Una mà de contes” és un programa de TV3 dirigit al públic infantil en el qual s’expliquen contes a través d’una veu en off al mateix temps que s’il·lustra amb
tècniques artístiques diferents. És una combinació de literatura, música, llenguatge plàstic i audiovisual.

Vam pensar que el format de l’esmentat programa, si bé no era una proposta acadèmica formal, sí que complia diferents objectius similars als d’un treball de
recerca: en primer lloc, combinava diferents disciplines -i amb elles, posava en joc diferents competències, havia de tenir una temàtica determinada (com el
ja conegut TR) i, per últim, tenia un resultat que donava visibilitat a tota la feina feta amb anterioritat: és per això que utilitzar una proposta com “una mà de
contes” ens va semblar un punt de partida interessant per començar a treballar en la substitució del TR com una proposta que retornés als nois el feedback
positiu que s’obté en acabar un treball de tal magnitud.

El procediment de treball passa per les següents fases:

1. Cal plantejar la proposta als alumnes i saber si aquest format de treball de recerca els agradaria. Per això cal presentar què és “una mà de contes” i
visualitzar alguns programes. És important que el mestre faci una tria prèvia per tal que el tema, la tècnica o la història narrada els resulti atractius.

2. A partir d’aquí, fem una pluja d’idees per anar escollint quina història volem explicar. Pot ser des d’una narració inventada, a explicar un fet històric o la
vida d’un personatge determinat. Alguns temes què han sorgit en “Una mà de contes” han estat:
• Ernest Shackleton. La Conquesta de l’Antàrtida.
• Ana Frank.
• La Carrera espacial.
• La llegenda: el llibreter assassí.
• Rosa Parks.

3. Un cop hem escollit el tema, fem recerca de llibres de lectura fàcil que ens permetin investigar més sobre el nostre personatge o fet històric. Aquest punt
és molt important perquè la tria de fonts bibliogràfiques ha de ser ajustada al seu nivell de lectura i comprensió.



Model d’storyboard utilitzat pel programa “La carrera espacial”

 

4. Un cop escollits els llibres, comencem a fer-ne una lectura. Anem anotant aquells fets o informació més rellevants i anem creant una cronologia.

5. Després que hagin llegit el llibre o llibres, elaborem un storyboard, una escaleta on anem planificant la veu en off, la il·lustració amb la tècnica plàstica
que farem servir i la música que hi haurà de fons.

6. Posteriorment, elaborat ja l’storyboard, planifiquem les sessions de gravació: quin material necessitem per fer les il·lustracions, trípode i càmera i quantes
sessions ens caldrà per gravar cada seqüència. Preparem un calendari de producció i, amb el calendari fet, comencem a fer les gravacions.

7. El darrer pas és el muntatge. Aquest es duu a terme amb programes d’edició de vídeo, muntatge musical, veus en off, etc.

Com a final d’aquest projecte, arriba el final de la presentació del treball. A l’igual que el TR, aquest passa per la valoració del tribunal, i és presentat tant als
companys del curs, com als pares, tot aprofitant les Jornades de Portes Obertes. Hem de dir que el treball sempre és molt ben rebut i valorat per tota la resta
de l’alumnat. De fet, un dels TR, “La carrera espacial”, s’utilitza actualment per introduir un projecte sobre l’univers als alumnes de 1r d’ESO.

El treball sempre és molt ben rebut i valorat per tota la resta de l’alumnat

El resultat d’aquest treball és plenament satisfactori pels nois i noies perquè hi ha un nivell alt de satisfacció personal en veure el producte final (un objectiu
complert i ben fet, a banda d’un projecte audiovisual molt atractiu) per la qual cosa mostren moltes ganes de fer visible aquesta feina a la resta de
companys, mestres i familiars. Això ens permet donar a conèixer el que fan els nostres alumnes i a la vegada, posar en valor la feina feta al llarg de dos
trimestres. Es tracta d’un veritable treball de recerca complert que permet treballar competencialment, en equip, i que aconsegueix un resultat final
equiparable a la resta dels TR formals.

https://diarieducacio.cat/wp-content/uploads/sites/37/2023/01/La-carrera-espacial.png
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