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Tres dels principals sindicats donen suport a la vaga indefinida; a la foto, la Ciutat de la Justícia
*)('&%$"4%

Milersde judicis s’haurand’ajornarper
la vaga indefinidade secretaris judicials
Els professionals envien una carta a Sánchez per avisar dels perjudicis de l’aturada

que s’establirà en la franja del 4
al 8 de setembre, ja que l’1 és di-
vendres i l’11 de setembre (dia
festiu) és dilluns. Cambray va
defensar que “aquests canvis
són imprescindibles” i que “és
una bona mesura que afavoreix
l’equitat”,malgrat que no va do-
nardades enaquest sentit.
Aixímateix, va indicar que les

tardes de setembre del 2023,
lliures de classe a infantil i pri-
mària per compensar legalment
l’avançament del calendari, no
seran de “lleure educatiu”, sinó
de “caràcter més pedagògic” si
l’auditoria sobre el funciona-

ment de les tardes del 2022 ho
indica. Aquesta avaluació exter-
na ha estat encarregada pel de-
partament, i el conseller confia
poder-necompartirels resultats
d’aquí “dues o tres setmanes”.
Respecte al caràcter de les tar-
des, “es prendrà amb la comuni-
tat educativa”.
Al setembre el Govern va in-

vertir 12 milions d’euros en la
contractació de monitors per
ocupar-se dels alumnes amb fa-
mílies que no podien conciliar.
L’avançament del calendari va
ser la pedra de toc que vadesen-
cadenar l’expressió de malestar

Educaciómantindrà l’avançamentdel curs,
quecomençaràalhoraentotes lesetapes
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El conseller d’Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray, va assenya-
lar ahir que estudia que els
alumnesd’infantil,primària ise-
cundàriacomencinelmateixdia
de setembre el curs 2023-2024,
que, assegura, es posarà enmar-
xacomeldel setembredel2022,
dies abans de la Diada de Cata-
lunyainodesprés,comerahabi-
tual. A l’entrevista concedida a
CatalunyaRàdionova revelar la
data de començament de curs,

delsdocents,ambvaguesimani-
festacions, i que va desembocar
en un acord amb els sindicats al
setembre pel qual s’han incor-
porat al sistema educatiu 3.566
professors aquest gener, cosa
que ha suposat una inversió de
175milions.
Tot i això, les organitzacions

sindicals continuen negociant
altres mesures i dos sindicats,
Ustec-Stes (majoritari al sector)
i CGT han tornat a fer un pols a
l’administració convocant dos
diesdevagael25 iel26degener.
La resta dels sindicats no s’hi
han sumat.
Elconselleresvamostrarcon-

fiat a evitar aquestes noves atu-
rades, que “la ciutadania no en-
tendria”, ja que l’Administració
hadonatrespostaa lamajoriade
les reclamacions, “tret de dues

que ja tenen calendari”. Dijous,
19 de gener, està convocada una
altra reunió.
Cambray va justificar per la

pandèmia iper lesmesuresd’or-
ganització sanitària els mals re-
sultats en matemàtiques, anglès
i català dels estudiants que han
quedat reflectits a l’informe so-
bre competènciesbàsiques i que
han afectat especialment els
alumnesmésvulnerables. “Eren
inevitables”, va apuntar, però
“ara s’han acabat les excuses”, i
vaprecisarques’hanactivatme-
suresde compensació.
Pel que fa al temporal de fred

que es preveu aquesta setmana,
Cambray no creu que els alum-
nes passin fred, “i menys ara
[sense mesures de pandèmia]
quepodentenirlesfinestrestan-
cades”."

de 4.500milions d’euros”.
Què demanen? Equiparar la

seva categoria, després d’assig-
nar-los de manera unilateral
aquesta llarga bateria de noves
responsabilitats, amb la que te-
nen jutges i fiscals. A lamateixa
carta es recorda al president del
Govern espanyol que “el con-
flicte té l’origen en la manca
d’adequació salarial a l’aug-
ment de funcions i responsabi-
litats atribuïdes per la llei
13/2009 –això ha descarregat
de feina els jutges–, que s’han
anat incrementant en successi-
ves reformes, molt intensament
el 2015, cosa quehaprovocat un
desequilibri insuportable en les
prestacions”.
I tot això –recull la missiva–

en un context de falta d’audièn-
cia i participació de les nostres

associacions professionals en la
determinació de les condicions
laborals i matèries que afecten
el nostre estatut orgànic, que
són excloses de les taules de
negociació col·lectiva, en què
només participen els sindicats
dels cossos generals”.
L’anunci de vaga indefinida,

amb el suport de tres de
les principals representacions
(UPSJ, CNLAJ i Ainlaj)
d’aquest col·lectiu, arriba des-
prés de les aturades del 29 i
el 30denovembre i les del 14 i el
15 de desembre. Aquelles va-
gues puntuals van provocar la
suspensió de milers de judicis i
tràmits judicials a tot Espanya.
Caldrà esperar, doncs, per veu-
re si el Ministeri de Justícia
mou fitxa i aconsegueix frenar
la vaga."
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Es diu que qui avisa no és traï-
dor. El refrany se’l fan seu, en
aquest cas, els lletrats de l’ad-
ministració de justícia (secreta-
ris judicials), i l’avís queda do-
cumentat en una carta que
aquests professionals judicials
acaben d’enviar al president del
Govern, Pedro Sánchez.
Els secretaris judicials, que

mantenen des de fa mesos un
conflicte laboral amb el Minis-
teri de Justícia per demanar un
increment de la retribució eco-
nòmica d’acord amb l’assig-
nació (més de 400) de noves
responsabilitats i tasques, ad-
verteixen Sánchez que, si Justí-
cia no mou fitxa, aniran a la va-
ga indefinida a partir del 24 de
gener.
I alerten en aquesta carta, a

quèha tingut accésLaVanguar-
dia, que la vaga “tindrà un im-
pactedirecte global enels ciuta-
dans, en les empreses i en tots
els operadors jurídics que es re-
lacionen ambel servei públic de
l’Administració de Justícia”.
Aquesta aturadaanunciada se

suma a les vagues i les protestes
de sanitaris a tot Espanya i de
professors també a Catalunya.
Però, en el cas dels secretaris
judicials (4.300 de caràcter es-
tatal), les sevesprotestespassen
gairebé desapercebudes. Mal-
grat que la vaga, adverteixen,
“tindrà un impacte directe
global en els ciutadans, en les
empreses i en tots els operadors
jurídics”.
Els secretaris judicials infor-

men Sánchez que “provocarà
enormes perjudicis, amb sus-
pensions de judicis i declara-
cions”, cosa que augmentarà
encara més les endèmiques di-
lacions als jutjats.
També s’alerta dels perjudi-

cis econòmics, si arriba la vaga
indefinida d’aquests lletrats,
amb un important poder i pes

en la feina del dia a dia a les seus
judicials.
“Si nosaltres parem –asse-

nyalen–, es paralitzen els paga-
ments judicials a particulars
(pensions d’aliments, deutes,
indemnitzacions...) i al tresor
públic (multes, dipòsits...), ja
que aquests funcionaris són els
únics amb facultats de dispo-
sició dels fons del Compte
de Dipòsits i Consignacions
Judicials, amb un saldo mitjà

Aquesta protesta
que arrenca el dia 24
coincideix amb
lesmobilitzacions de
metges i professors
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Les diputacions, les entitats
municipalistes catalanes i
l’Ajuntament de Barcelona
van firmar ahir un protocol
amb els departaments de Sa-
lut i de Drets Socials per tal
d’unificar els serveis socials i
sanitaris de les diferents ad-
ministracions. El desplega-
ment d’aquest sistema co-
mençarà les pròximes set-
manes en set punts del
territori català, que no han
estat revelats, amb la finalitat
d’optimitzar l’atenció, en re-
sidències i domicilis, a la gent
gran i les persones amb dis-
capacitat o malaltia mental.
Exemple de beneficiari de

la futura Agència d’Atenció
Integrada Social Sanitària és
el d’unapersona granque viu
a casa i té una patologia crò-
nica, problemes socials o re-
quereix un servei de neteja o
alimentació a domicili. “Ens
posem d’acord totes les ad-
ministracions –el metge del
CAP, el treballador social de
l’Ajuntament i el menjar do-
miciliari– per coordinar les
feines”, va il·lustrar el conse-
ller de Salut, Manel Balcells.
Segons el conseller de

DretsSocials,CarlesCampu-
zano, l’atenció integrada és
una idea que ve de lluny i la
pandèmia va posar de mani-
fest que s’ha de convertir en
norma. A parer seu, l’usuari
ha de notar una atenció “més
amable, més còmoda i de
més qualitat” quan els ser-
veis sanitaris i socials actuïn
conjuntament.
LaGeneralitat pensaqueel

nou model, enfocat a la pre-
venció, seràmés eficient, i en
conseqüència contribuirà a
descongestionar la pressió
que hi ha a l’atenció primària
i les urgències hospitalàries i
a reduir el consum de fàr-
macs."

Catalunya
unifica l’atenció
social i la
sanitàriaper
a la gent gran

52

52

52

52

52

52

52

52



Mitjà: Ara

Publicat: 17/01/2023

Edició: General

Secció: SOCIEDAD societat

Audiència: 98.000 Lectores

Difusió: 16.110 Ejemplares

Valor: 1.655€

societat 
14 DIMARTS, 17 DE GENER DEL 2023 ara   

de situacions greus en què els do-
cents veuen clar que demanarien 
assessorament al programa de ben-
estar emocional. També hi ha altres 
circumstàncies que no criden tant 
l’atenció i que també preocupen als 
docents, com ajudar alumnes amb 
poques habilitats socials, ser capa-
ços de detectar quan un menor pa-
teix depressió o tenir les eines per 
saber com actuar quan hi ha un qua-
dre d’ansietat a l’aula o quan es tro-
ben amb un alumne que ha patit un 
abandonament familiar. 

Més enllà del servei de consulta 
i assessorament, el programa tam-
bé oferirà acompanyament als cen-
tres, dinàmiques de gestió emocio-
nal en grups classe, elaboració de 
material pedagògic, eines de gestió 
emocional per a les famílies i forma-
ció per als professors. En el cas de la 
formació, la majoria de directors 
consideren que en falta, però també 
alerten que cal temps. “La necessi-
tem, però amb les novetats d’aquest 
curs i la situació actual la saturació 
és màxima i el claustre va cansat”, 
diu Marc Vilanova, director d’un 
institut a Vilassar de Mar. 

Casos fins ara anecdòtics 
Tot i considerar-la una bona mesu-
ra, els directors consultats coinci-
deixen que no sabien que el servei 
començaria a funcionar aquesta 
mateixa setmana, motiu pel qual 
tampoc s’havien plantejat fins a 
quin punt els docents el faran servir. 
“Si passa alguna cosa greu, hi truca-
rem segur, però potser costarà més 
tenir l’hàbit de fer la consulta amb 

coses més petites. El primer que 
fem és treballar-ho nosaltres a les 
xarxes internes”, diu Vilanova. 

La pandèmia i la pressió imposa-
da per les xarxes socials per complir 
amb certs estereotips han fet aflo-
rar una sèrie de nous problemes o 
mancances emocionals en els alum-
nes que fa pocs anys no hi eren o no 
se sabien detectar. Davant d’aquest 
increment, els docents s’han trobat 
amb situacions a l’aula que no ha-
vien hagut de gestionar mai o que hi 
apareixien de forma anecdòtica. Tot 
i que als centres els docents reben el 
suport dels equips d’assessorament 

i orientació psicopedagògica, és en 
aquesta mena de situacions on els 
directors creuen que el seu profes-
sorat podria recórrer al nou recurs. 

La comunitat educativa celebra 
aquest programa, però també fa un 
crit d’alerta pel que fa a la salut emo-
cional dels docents. “Arrosseguen 
molta tensió emocional i hem de fer 
teràpies de grup”, diu Jou. Tant di-
rectors com docents asseguren que 
a l’impacte de la pandèmia s’hi ha de 
sumar la tensió provocada pels can-
vis en les polítiques educatives, com 
el nou currículum o l’avançament 
del calendari escolar.e

Educació 
coordina un 
equip de vint 
professionals 
disponibles per 
telèfon i correu  
per als docents 
d’escoles i 
instituts. 
PERE TORDERA

Un equip per ajudar a 
gestionar el benestar 
emocional a l’escola

Atacs d’angoixa i trastorns alimentaris, les 
situacions que més preocupen als docents

EDUCACIÓ

“Tenim molts problemes”. Aquesta 
és la resposta de molts directors de 
centres eductius catalans quan se’ls 
pregunta per la gestió de la situació 
emocional dels seus alumnes. El de-
partament d’Educació va posar en 
marxa ahir el Programa de Benestar 
Emocional, una iniciativa que coor-
dinarà un equip de vint professio-
nals i que té com a objectiu donar 
assessorament als docents per ges-
tionar el benestar emocional dels 
alumnes. A efectes pràctics, consis-
tirà en un servei de consulta que es-
tarà disponible per als docents onze 
hores al dia mitjançant un telèfon 
o un correu electrònic. Els directors 
d’escoles i instituts consultats per 
l’ARA veuen la mesura amb bons 
ulls, tot i considerar-la insuficient. 
“Ahir no teníem res i avui almenys 
tenim un telèfon on poder fer con-
sultes i que ens escoltin”, diu Anna 
Farrés, directora d’un institut esco-
la de Cabrera de Mar. Molt més crí-
tic es mostra Modest Jou, director 
de FEDAC, que agrupa una vintena 
de centres a tot Catalunya: “Vint 
professionals per a més de 4.000 
centres és una bogeria pel volum de 
feina que hi ha... Quantes trucades 
podran fer al mes?”. 

Escenes com ara alumnes patint 
atacs d’angoixa a l’aula o tractar 
amb una classe quan un dels com-
panys ha estat ingressat per un tras-
torn alimentari o s’ha autolesionat. 
Aquests són alguns dels exemples 

BARCELONA
DIANA SILVA

Primera sentència a l’Estat per les clàusules abusives d’Azora
Sindicat de Llogateres i el Col·lectiu 
Ronda, va portar el seu cas a la justí-
cia, que inicialment li ha donat la 
raó. Entre altres coses, el jutjat as-
segura que la clàusula de bonifica-
ció de la renda que permetia a l’em-
presa aplicar la pujada a partir del 
tercer any de contracte és “abismal” 
i contradiu la normativa vigent. 

Transcendència 
La sentència no crea jurisprudència 
–per fer-ho, el cas hauria d’arribar 
fins al Tribunal Suprem– però pot 
suposar un precedent per a les per-
sones que es troben amb clàusules 
abusives de lloguer. El jutjat insta a 
anul·lar aquesta clàusula de qualse-
vol contracte, perquè entén que in-

tenta esquivar l’obligació que fixa la 
llei i que diu que durant els set pri-
mers anys de contracte el preu del 
lloguer no pot “superar l’increment 
de l’IPC”. La sentència també tom-
ba vuit clàusules més que Azora ha-
via inclòs, com ara una que l’obliga-
va a pagar un 300% del preu diari 
del lloguer si trigava massa a tornar 
les claus el dia que marxés, i l’única 
que avala és la d’incorporar-la al re-
gistre de morosos si no paga. 

L’advocada que porta el cas, 
Montse Serrano, diu que la sentèn-
cia té “transcendència” perquè 
“aporta llum” sobre les clàusules 
abusives que els fons d’inversió in-
corporen de manera “sistemàtica” 
als contractes de lloguer.eActivistes ocupant una oficina d’Azora. FRANCESC MELCION

HABITATGE

El jutjat de primera instància 31 de 
Barcelona va dictar ahir la primera 
sentència a l’Estat que declara la 
nul·litat, per abusives, de nou clàu-
sules incorporades en un contrac-
te de lloguer del fons d’inversió Azo-
ra, el tercer amb més habitatges a 
tot l’Estat, dels quals 13.000 són de 
lloguer. Sílvia Torres, veïna de Gra-
nollers, es va trobar d’un dia per l’al-
tre que l’empresa propietària del pis 
on viu de lloguer –una filial d’Azo-
ra– li volia duplicar el lloguer, sense 
cap argument. De 690 euros mensu-
als a 1.100. Torres, assessorada pel 

BARCELONA
MONTSE RIART
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L’ajuntament 
actualitza la guia 
de contractació

LABORAL

❘ LLEIDA ❘ La comissió per a la 
contractació responsable de 
l’ajuntament es va reunir ahir 
per debatre el nou esborrany 
de la guia per a la contracta-
ció pública i social. Aques-
ta va ser aprovada el 2018 
i es revisarà per adaptar-la 
als nous canvis normatius i 
per recollir les propostes del 
govern municipal, partits de 
l’oposició, patronals, sindi-
cats i personal tècnic de la 
Paeria. Per la seua part, el 
grup del Comú va demanar 
que la nova guia vetlli pel 
compliment de les clàusules 
de contractació.

Multa per no 
informar si una 
casa està buida

SANCIONS

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament ha im-
posat una tercera multa coer-
citiva de mil euros a un fons 
immobiliari per no informar 
de si un habitatge de la seua 
propietat està buit o okupat. 
El fons en qüestió és Dalias 
Capital i la vivenda per la 
qual la Paeria ha demanat 
informació del seu estat és 
el del número 129 del car-
rer Hostal de la Bordeta. El 
consistori ha donat al fons un 
mes més de termini per infor-
mar de l’estat del domicili i 
si no ho fa serà multat una 
altra vegada.

El Govern preveu 
augmentar la 
inversió de les 
universitats

FINANÇAMENT

❘  TARR AGONA ❘  El consel ler 
d’Universitats, Joaquim Na-
dal, va assegurar ahir a Tar-
ragona que la voluntat de la 
Generalitat és incrementar 
la inversió en les universi-
tats públiques per així poder 
estabilitzar el seu personal 
docent i millorar les instal·la-
cions dels campus. Va remar-
car que la meta serà recupe-
rar els nivells pressupostaris 
que les universitats tenien 
abans de la crisi del 2008 i 
que s’ha d’eliminar de forma 
progressiva la “concentra-
ció excessiva” de professorat 
temporal associat per crear 
“un gruix de professors lec-
tors i agregats que donin a la 
universitat una jerarquitza-
ció en la docència i la inves-
tigació que en bona mesura 
s’ha perdut”.

“El trasllat dels 
nius es va fer        
de forma molt 
escrupolosa”
Pueyo defensa la 
demolició de les sitges

PARDINYES POLÈMICA

L’empresa Delta Punt Enderrocs va prosseguir ahir els treballs de demolició de les sitges del Senpa.

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde, Miquel Pueyo, 
va assegurar ahir que el tras-
llat de 19 nius de cigonya que 
hi havia a la part de les sitges 
del Senpa que s’enderrocarà es 
va fer de forma “molt escrupo-
losa” i seguint “en tot moment 
les indicacions del departament 
d’Acció Climàtica”. Així ho va 
assegurar el paer en cap l’ende-
mà que es conegués que l’Orga-
nització de Veïns de Pardinyes 
(Orvepard) i Ipcena, amb el su-
port de la Plataforma de Veïns 
de Pardinyes, han denunciat la 
Paeria i l’empresa Delta Punt 
Enderrocs per la destrucció de 
nius de les cigonyes durant les 
obres de demolició de les sitges 
de Pardinyes i en la qual de-

GERARD HOYAS

manaven la paralització dels 
treballs. “Aquesta acció es va 
fer de forma molt escrupolosa, 
fora del període reproductiu de 
la cigonya, que és de febrer a 
agost, i es va fer acordada amb 

el departament d’Acció Climà-
tica i seguint les seues indicaci-
ons, s’ha fet exactament el que 
el departament ens ha indicat”, 
va remarcar Pueyo. 

D’altra banda, el lletrat dels 

denunciants va dir ahir que han 
presentat les al·legacions al jut-
jat en què mostren les seues ra-
ons per les quals ha de decidir la 
justícia civil i no la contenciosa 
administrativa.

Imatge del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

SEGRE

❘ BARCELONA ❘ El conseller d’Edu-
cació, Josep Gonzàlez-Cam-
bray, va assegurar ahir que es 
mantindrà l’avançament del 
curs escolar i estudia fer coin-
cidir l’inici d’escoles i instituts 
així com donar a les tardes del 
setembre un caràcter “més pe-
dagògic”. Així ho va assegurar 
en una entrevista a Catalunya 

Ràdio, en la qual va defensar 
que l’avenç del curs escolar “és 
una bona mesura” per a l’alum-
nat i que “veu raonable” que 
escoles i instituts comencin el 
mateix dia. “Aquests canvis són 
imprescindibles. No podem te-
nir la mateixa escola que fa deu 
anys”, va avisar Cambray, que 
va remarcar que parlaran amb 
la comunitat educativa per acor-
dar com es concretarà l’inici del 
pròxim curs. El titular d’Educa-
ció va afegir que en un parell de 
setmanes compartiran amb la 
comunitat educativa una avalu-
ació externa que han fet sobre 
aquesta mesura.

Respecte a la vaga convocada 
pel sindicat Ustec-Stes per als 
dies 25 i 26 de gener, Cambray 
es va mostrar confiat a poder 
evitar-la i va advertir que no 
entenen “que ara toquin noves 
mobilitzacions”. I és que, segons 
Cambray, les negociacions pas-
sades amb els sindicats van per-
metre incorporar més de 3.500 
nous mestres a partir d’aquest 
any i que s’ha donat resposta a 

Educació vol que els col·legis i els 
instituts comencin el curs alhora
Cambray mantindrà l’avançament de l’inici de classes a l’haver estat “una bona 
mesura” per a l’alumnat || Espera evitar la vaga convocada per als dies 25 i 26

ADMINISTRACIÓ CALENDARI ESCOLAR

totes les reclamacions del curs 
passat i s’han revertit “totes les 
retallades, tret de dos que estan 
planificades”. 

Sobre la vaga, ahir el sindicat 
CGT va anunciar que s’unia “de 
forma unànime i contundent” a 
l’aturada, com han fet Ustec·S-

tes i la Intersindical. El Sindicat 
d’Estudiants també ha convocat 
una vaga per a aquests dies, ai-
xí com el Col·legi de Metges de 
Catalunya.

Para l·lelament ,  Gonzà-
lez-Cambray va admetre que 
els últims resultats en compe-
tències bàsiques dels alumnes 
catalans són “dolents” i ho va 
atribuir a les conseqüències de 
la pandèmia del coronavirus. Va 
assegurar que activaran mesu-
res de compensació en matemà-
tiques, anglès i llengua catalana, 
les assignatures en les quals més 
s’ha notat la baixada.

MÉS SUPORTS

El sindicat CGT va anunciar 

ahir que s’afegia a l’aturada 

laboral convocada per al 

dimecres 25 i el dijous 26

Pla de suport a 
docents per a la 
gestió emocional 
dels alumnes

■ Educació va anunciar 
ahir la posada en marxa 
del programa de benes-
tar emocional per acom-
panyar els centres en la 
gestió del benestar dels 
alumnes. 

Amb aquest programa 
s’oferiran eines per millo-
rar el benestar emocional, 
suport quan es detectin 
dificultats de gestió i as-
sessorament davant de 
situacions greus al centre 
educatiu. 

Per gestionar aquest 
programa s’ha contrac-
tat dos coordinadors, 
disset professionals de 
psicologia i pedagogia i 
un tècnic administratiu. 
Aquests faran l’atenció 
als docents, intervenció 
en situacions d’emergèn-
cia, acompanyament als 
centres, dinàmiques de 
gestió emocional en grups 
classe, elaboració de ma-
terial pedagògic, formació 
del professorat i eines de 
gestió emocional per a les 
famílies.
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Local Comarques

n El conseller d’Educació, Josep 
Gonzàlez-Cambray, va obrir ahir 
la porta a què el curs vinent co-
menci el mateix dia per a Infantil, 
Primària i Secundària i no en di-
ferents dies com va passar al se-
tembre. Ho va dir a Catalunya Rà-
dio, on va explicar que les dates 
d’inici del curs vinent encara no 
estan decidies i que l’objectiu és 
prendre una decisió comptant 
amb la comunitat educativa un 
cop es coneguin els resultats de 
l’avaluació externa feta sobre la 
iniciativa d’avançar el curs escolar 
a principis de setembre.  

Tot i que la decisió no està pre-
sa, Cambray va dir que l’inici serà 
en unes dates «similars», mante-
nint per tant aquest avançament, 
ja que va defensar que tothom co-
incideix que aquesta és una bona 
mesura. Sí que va dir que una op-
ció seria que escoles i instituts co-
incidissin en el primer dia d’esco-
la, cosa que no va passar aquest 
curs quan Infantil i Primària van 
començar el 5 de setembre i Se-
cundària el 7. «Em sembla molt 
raonable», va manifestar. D’altra 
banda, va apuntar a donar un ca-
ràcter més pedagògic a les tardes 
de setembre, que enguany es van 
cobrir amb activitats de lleure. 

Pel que fa a la convocatòria de 
vaga el 25 i 26 de gener, va insistir 
que la ciutadania no entendrà 
aquests noves mobilitzacions ja 
que va defensar que el que toca 
ara és deixar treballar «amb tran-
quil·litat i confiança» els centres. 
Segons el conseller, Educació ha 
fet la seva feina responent, segons 
ell, a la majoria de reivindicacions 
dels sindicats educatius i calenda-

ritzant dins d’aquesta legislatura 
aquelles a les que no es pot donar 
resposta immediata. 

Cambray es va referir també a 
l’empitjorament dels resultats en 
matemàtiques, anglès i català i va 
dir que s’han acabat les «excuses» 
i s’ha passat a la pràctica. El con-
seller va considerar que aquesta 
baixada era «inevitable» en la pan-
dèmia, per les mesures que es van 
haver d’aplicar, tot i que va defen-
sar que els centres educatius ho 
van fer molt bé. 

Pel que fa a les darreres decisi-
ons judicials sobre el català a les 
aules, va explicar que presentaran 
recursos i va dir que el TSJC es 
contradiu perquè no dicta percen-

tatges però parla de proporcions i 
perquè «s’inventa» terminologia 
que no existeix al currículum, com 
la d’assignatura principal. 

Psicòlegs i psicopedagogs 
En paral·lel, el Departament 
d’Educació va posar en marxa ahir 
un equip extern de 20 professio-
nals que acompanyaran els cen-
tres educatius sobre problemes de 
malestar emocional del dia a dia. 
El conseller d’Educació va expli-
car que aquests treballadors seran 
psicòlegs i psicopedagogs i no 
s’incorporaran al centres, sinó 
que treballaran des dels serveis 
centrals. L’objectiu és fer acompa-
nyament dels centres, facilitant-
los la detecció de problemes, do-
nant resposta a situacions de risc 
i impulsant activitats de sensibi-
lització amb alumnes i famílies. I 
és que va reconèixer que la situa-
ció del benestar emocional als 
centres educatius «té molt marge 
de millora». 

La vaga suma forces 
La CGT va anunciar que se suma-
rà a la convocatòria de vaga pel 25 
i 26 de gener. En un comunicat, va 
valorar que el Departament 
d’Educació només ha mostrat «in-
operància negociadora i nul·la vo-
luntat» per revertir les retallades. 
Per la seva banda, CCOO va anun-
ciar que consultarà al personal 
docent si se suma a la vaga educa-
tiva. A més, el moviment Clam 
Educatiu va exigir desplegar de 
forma real el decret d’inclusiva 
però no comparteix amb els con-
vocants a la vaga la retirada del de-
cret de plantilles o les crítiques als 
nous currículums.

Cambray obre la porta a 
començar el curs el mateix 
dia a les escoles i instituts
u El conseller defensa que Educació ha fet la seva feina responent o 
calendaritzant la majoria de reivindicacions dels sindicats educatius

ACN. GIRONA/BARCELONA

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, d’arxiu. ACN

Educació activa a 20 
professionals per a 
acompanyar als centres 
sobre problemes de 
benestar emocional

n L’episodi de vent que està afec-
tant tot Catalunya va provocar 
ahir una desena d’avisos als Bom-
bers de la Generalitat a municipis 
la província de Girona per arbres 
caiguts a la via. Les ratxes de vent 
van arribar a superar els 70 km/h 
a l’Alt Empordà. 

El primer servei va tenir lloc a 
les 7.50 hores del matí quan un 
arbre va caure a la C-35 a Hostal-
ric. El cos d’emergències ha re-
querit l’ajuda de diverses dotaci-
ons durant un parell d’hores per 
enllestir les tasques de retirada. 
Durant el matí també van caure 
arbres a Caldes de Malavella, a 
Sant Feliu de Guíxols i a Riells i Vi-
abrea. Pel que fa a Santa Coloma 
de Farners, el vent va complicar 

una crema controlada, que es va 
estendre més del compte i va 
obligar una dotació de Bombers 
a extingir-la.  

Un arbre caigut sobre les ins-
tal·lacions de subministrament 
elèctric de les vies R11 i RG1 en-
tre Caldes de Malavella i Girona 
també va complicar la circulació 
de tren, que van acumular retards  

de fins a 45 minuts durant el matí.  
Davant el risc d’incendi per les 
fortes ventades, els Agents Rurals 
van activar el nivell 1 del pla alfa 
(perill moderat d’incendi) a l’Alt 
Empordà. A la resta de Catalunya 
es va activar a 8 comarques més, 
i a quinze comarques més de Tar-
ragona i Barcelona el risc va ele-
var-se a nivell 2 . 

A tot Catalunya els Bombers 
van fer una quarantena de serveis 
per l’episodi de vent, moltes de les 
quals a la Regió Metropolitana 
Nord. Pel que fa a l’onatge, la boia 
de Begur va detectar una onada 
de prop de 6 metres.  

De cara als pròxims dies, Pro-
tecció Civil ha demanat extremar 
les precaucions, i també ha acti-
vat l’alerta del pla Procicat per fort 

onatge. Segons les últimes pre-
diccions del servei Meteorològic 
de Catalunya avui les ratxes de 
vent seran més intenses, i es pre-
veu que superin els 70 km/h, es-
pecialment a la Catalunya Cen-
tral i al litoral i prelitoral central i 
de Tarragona. El fenomen anirà 
acompanyat de nevades al Piri-

neu, on ahir van caure gruixos 
d’uns 20 cm al Pallars Sobirà i la 
Vall d’Aran. A partir de demà, hi 
haurà un descens de les tempera-
tures d’entre cinc i vuit graus per 
sota de la mitjana climàtica. Tam-
bé es preveu que les onades su-
perin els 4 metres, excepte a l’Alt 
Empordà.  

El fort vent provoca la caiguda 
d’arbres a municipis gironins
u Protecció Civil demana extremar les precaucions pels pròxims dies per 
l’episodi de vent i onatgeuLes temperatures baixaran entre 5 i 8 graus

Un arbre talla el pas als vehicles a Riells i Viabrea, ahir. BOMBERS

DdG. GIRONA

Les fortes ratxes de 
vent van provocar 
l’activació del Pla Alfa 
per risc d’incendi a 
bona part de Catalunya
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Cataluña mantiene el avance del inicio del
curso escolar pero sin concretar la fecha |
Cataluña | EL PAÍS
Josep Gonzàlez-Cambray, consejero de Educación de la Generalitat, ha asegurado que, de cara
al próximo curso, se mantendrá el avance del inicio de las clases porque “es una buena medida
para el alumnado”, pero no ha concretado la fecha. Cambray ha anunciado que “en dos o tres
semanas” se hará pública la evaluación externa que se ha encargado del inicio del curso y de la
jornada intensiva -que implicó organizar actividades de ocio educativo para compensar el
recorte de horas-. Con los resultados de esta evaluación, el consejero ha asegurado que
hablará con la comunidad educativa “para ver cómo se concreta el avance del curso”, ha
asegurado en una entrevista a Catalunya Ràdio.

El pasado mes de febrero, Educación anunció por sorpresa que el curso escolar empezaría una
semana antes, el 5 de septiembre en primaria y el 7, en secundaria, lo que implicó implantar la
jornada intensiva -para compensar las horas lectivas- en septiembre y añadir una hora de
actividades de ocio educativo para acabar de completar la jornada y no perjudicar la
conciliación familiar.

Cambray se ha abierto a modificar ciertos aspectos respecto al año pasado. Entre los cambios
que estudia el departamento están el hacer coincidir el inicio de las clases en las escuelas de
primaria y en los institutos. Asimismo, “que las tardes de septiembre tengan más carácter
pedagógico” ha terciado el consejero. De hecho, una de las críticas más repetidas por directores
y familias sobre la jornada intensiva es que las actividades de ocio no tenían ningún carácter
educativo y que solo servía para “aparcar” a los niños para permitir la conciliación de las
familias.

Precisamente, el calendario escolar -que fue una decisión unilateral del departamento- fue la
chispa que encendió las fuertes protestas que el sector educativo protagonizó el pasado mes de
marzo. Varios sindicatos han convocado para el 25 y 26 de enero una nueva movilización. La
huelga fue impulsada por el principal sindicato educativo, Ustec, y poco a poco se han ido
añadiendo otras organizaciones como la Intersindical, Usoc o la CGT.

Por otra parte, el consejero de Educación ha afirmado que no tiene “ninguna duda” de que “se
levantarán” las movilizaciones porque se ha “dado respuesta a la gran mayoría de las demandas
sindicales”, y las que faltan “tienen calendarización” y están a punto de firmar nuevos acuerdos.
Según Cambray, actualmente hay un “buen clima” con los sindicatos, así que asegura que “no
se entiende” la convocatoria de la próxima semana.

Por otra parte, el consejero ha anunciado que esta semana se pone en marcha un servicio para
mejorar la salud emocional del alumnado y del profesorado tras la pandemia. El servicio está
formado por un equipo externo de unos 20 psicólogos y psicopedagogos, que atenderá
telefónicamente las consultas sobre bienestar emocional y, si es necesario, se desplazará a los
centros educativos.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

https://elpais.com/espana/catalunya/2023-01-16/cataluna-mantiene-el-avance-del-inicio-del-curso-escolar-pero-el-govern-no-anuncia-la-fecha.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-10-19/el-90-del-profesorado-rechaza-el-avance-del-curso-escolar-en-cataluna.html
https://elpais.com/noticias/curso-academico/
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-02-10/cataluna-adelanta-el-inicio-del-curso-escolar-que-empezara-el-5-de-septiembre.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2023-01-10/la-incorporacion-de-3500-profesores-nuevos-sacude-la-organizacion-de-los-centros-catalanes-a-medio-curso.html


Suscríbete

Para el responsable de la educación en Cataluña, los resultados de las competencias básicas
“son malos” y los ha atribuido, en parte, a los efectos “inevitables de la pandemia”. Los
resultados bajos en las pruebas de competencias básicas se han concentrado en “matemáticas,
inglés y catalán, sobre todo entre el alumnado vulnerable y al margen de la titularidad de los
centros”, ha dicho Cambray. Para mejorarlos, el consejero ha insistido en que “ahora se han
acabado las excusas” y ha recordado que Educación ha puesto en marcha “medidas de
compensación” como más formación para profesores en matemáticas e inglés y pruebas orales
de catalán para el alumnado “que nunca antes se habían hecho”.

Sobre la reciente sentencia del TSJC que ha dictado nuevas medidas cautelares para que en
una escuela de Barcelona se aumenten las horas de catalán, sin incluir porcentajes, el conseller
ha dicho que “es aberrante, contradictoria y sorprendente” e “incluso se llega a inventar
terminología educativa”, por lo que “presentaremos recurso en contra”. El consejero también ha
puesto el acento en la necesidad de introducir, de manera transversal, más educación sexual y
afectiva en escuelas e institutos, “desde Infantil 3, adaptando los contenidos a la sensibilidad de
cada edad”. El acceso a la pornografía “cada vez se produce en edades más tempranas” y
“tenemos que revertir las percepciones que reciben los alumnos”, ha añadido Cambray, que ha
abogado por “la necesidad de tener una sociedad con más valores”.

Agresión “intolerable”

Cambray también se ha pronunciado sobre la agresión a un profesor el jueves por parte de
cuatro alumnos de 2º de ESO en el instituto escuela El Molí de Barcelona durante la hora del
recreo. El docente ha denunciado los hechos ante los Mossos d’Esquadra, mientras que el
centro ha tomado medidas y ha abierto un expediente informativo para aclarar lo sucedido,
según ha informado el Consorcio de Educación de Barcelona. “Es un hecho intolerable y
actuaremos desde el centro educativo, acompañándolo en todo lo que sea necesario”, ha
añadido el consejero.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra
newsletter semanal

https://elpais.com/suscripciones/#/campaign?cid=ZWxwYWlzX3JlZGFjY2lvbl9ta3Rjb250ZW50X2VkaXRvcmlhbF9jdGFzZWNjaW9uX25hY2lvbmFsX0VT&prod=SUSDIG&o=susdig_camp&prm=nwl_suscrip_cta_articulo_Subscription_espa�a
https://elpais.com/espana/catalunya/2023-01-11/el-tribunal-ordena-aumentar-la-presencia-de-castellano-en-un-colegio-de-barcelona-sin-citar-el-25.html
https://www.facebook.com/elpaiscat
https://twitter.com/elpaiscatalunya
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/424
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Educació apel·la a la responsabilitat per evitar la vaga: “No és el
moment”
El Departament d’Educació ha apel·lat a la responsabilitat dels sindicats per evitar la vaga dels pròxims 25 i 26 de gener. “No és el moment de vagues”,
ha etzibat el conseller, Josep González Cambray, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Cambray ha recordat que la conselleria ja ha donat resposta a
“pràcticament totes les reivindicacions” que els sindicats van posar sobre la taula el curs passat i que les retallades que encara no s’han revertit estan
planificades per a finals del 2023 o al llarg del 2024.

Els sindicats acusen Educació de no voler negociar i han criticat l’actitud de la conselleria durant les negociacions que s’han dut a terme aquest primer
trimestre. La portaveu de la Ustec, Yolanda Segura, va avisar la setmana passada que un acord per desconvocar la vaga està “lluny” perquè les postures
estan allunyades. “Si no s’ha pogut arribar a acords després d’un trimestre negociant, serà difícil fer-ho ara”, va dir. Des de llavors, la Intersindical i la CGT
també han anunciat que se sumen a les protestes de finals de gener.

https://elmon.cat/politica/govern/educacio-apella-responsabilitat-evitar-vaga-25-26-gener-557188/
https://elmon.cat/societat/educacio/els-professors-anuncien-vaga-els-mateixos-dies-que-els-metges-537593/
https://elmon.cat/societat/educacio/ustec-veu-lluny-acord-educacio-desconvocar-vaga-gener-543724/
https://elmon.cat/societat/educacio/la-intersindical-vaga-professors-25-26-gener-544926/


La vaga de professors continua / Ivet Núñez

Educació defensa les mesures aprovades i demana tornar a negociar



El conseller ha reiterat que Educació està “posant les bases del sistema educatiu del futur” i que aquest curs va començar amb un “acord històric” que ha
permès incorporar més de 3.500 nous professors i tenir la “ràtio més baixa de la història”, una mesura que ha suposat un cost de més de 175 milions
d’euros per al departament. “La convocatòria de vaga no respon a la reversió de les retallades”, ha afirmat. La setmana passada Cambray ja va
insinuar que la vaga es deu a la proximitat de les eleccions sindicals i ha lamentat que la Ustec, el sindicat majoritari, hagi trencat el “clima de diàleg” que
es va aconseguir a principis de curs.

Cambray ha explicat que el curs vinent tornarà a començar abans perquè és una mesura “bona” per als alumnes, però s’ha obert a negociar els detalls amb
la comunitat educativa. “Es pot fer millor”, ha assegurat. Educació ha encarregat una avaluació externa i en dues o tres setmanes la farà pública abans
d’iniciar un debat amb la comunitat educativa. Entre les propostes de millora que hi ha sobre la taula és fer coincidir l’inici de les escoles i dels instituts o
com donar un “caràcter més pedagògic” a les tardes del mes de setembre, que enguany s’han cobert amb serveis de monitors.

https://elmon.cat/societat/educacio/educacio-acusa-ustec-torpedinar-converses-vaga-537724/
https://elmon.cat/politica/govern/cambray-consensuar-avancament-proxim-curs-escolar-543706/
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Marea Blanca crida els catalans a afegir-se
a la vaga de la sanitat pública

«Ens va la salut a tots, no només als treballadors de la
sanitat», assenyala la plataforma

La plataforma Marea Blanca de Catalunya se sumarà a les vagues de la sanitat pública
convocades per diferents sindicats per als pròxims 25 i 26 de gener, així com la convocada per
a aquells mateixos dies per sindicats de l’educació i han animat els ciutadans a fer el mateix.
«Donem suport a la convocatòria de vaga en el sector sanitari públic, reconeixent la greu
situació actual, i també a la vaga en l’educació pública convocada per Ustec, CGT, CNT i el
Sindicat d’Estudiants», han anunciat aquest dilluns.

«Ens va la salut a tots, no només als treballadors de la sanitat», assenyala Marea Blanca en un
comunicat, en el qual insisteix en la «gravetat de la situació de la sanitat pública a Catalunya» i
els efectes que això pot tenir en la salut de la població. És per això que l’entitat reclama al
Govern i al Parlament que «actuïn de manera urgent per garantir un sistema sanitari públic i
universal de qualitat».

Davant aquesta situació, l’entitat crida els ciutadans a «ser solidaris» amb els treballadors en
vaga i a sumar-se a les manifestacions convocades el dia 25 de gener a Barcelona i a les
diferents accions organitzades en el conjunt de Catalunya per al dia 26 de gener.

Notícies relacionades

El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha convocat a la vaga 25.000 metges de família i
d’hospitals de tot el territori, tant de l’Institut Català de la Salut (ICS) com del sistema concertat.
És a dir, tots els que treballen en el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (Siscat), en el
sistema públic. Feia 10 anys que Catalunya no convocava una vaga d’aquest calibre, ja que la
que hi va haver el 2018 va ser només dels metges d’atenció primària. El sindicat reclama,
principalment, planificar les 9.000 jubilacions dels pròxims anys i millores retributives que ajudin
a captar talent. Infermeres, auxiliars d’infermeria, tècnics, psicòlegs, farmacèutics i
administratius també s’han afegit a l’aturada.

En el món de l’educació, els sindicats Ustec (el majoritari al sector públic educatiu), Intersindical
i els minoritaris CGT i SOC han convocat per als mateixos dies una vaga en defensa de l’escola
pública i per aconseguir avenços en la negociació que mantenen oberta amb el Departament
d’Educació per revertir retallades. De moment, CCOO (el segon sindicat en representació),
Aspepc i UGT no s’hi han sumat.

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230116/marea-blanca-vaga-sanitat-publica-catalunya-81245723
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20221128/medicos-sanidad-publica-cataluna-huelga-enero-79106003
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221223/educacion-sumara-huelga-sanidad-finales-enero-profesores-catalunya-80336512
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20221202/trabajadores-sanidad-publica-cataluna-huelga-medicos-enero-79406595
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VÍCTOR MONDELO BARCELONA 

El sesgo del nuevo currículum de 
Historia elaborado por la Generali-
tat para Bachillerato será investiga-
do con el fin de constatar si se ade-
cua a «los principios y los valores 
de la Constitución». El Defensor del 
Pueblo ha dado orden a la Alta Ins-
pección del Ministerio de Educa-
ción en Cataluña para que «verifi-
que» el encaje de sus contenidos «a 
lo dispuesto en la ley». 

Actúa Ángel Ga-
bilondo a instancias 
de la Asociación por 
una Escuela Bilin-
güe (AEB), que en 
septiembre del pa-
sado año presentó 
una queja ante el or-
ganismo dirigido 
por el socialista re-
clamando que se re-
visara la carga ideo-
lógica del currícu-
lum de Historia al 
entender las líneas 
maestras dictadas 
por el Gobierno ca-
talán para impartir 
la materia incluyen contenidos que 
«pueden considerarse una difama-
ción contra la democracia españo-
la y el Estado de Derecho». 

Se refiere la entidad constitucio-
nalista en la queja ahora atendida 
por Gabilondo a afirmaciones so-
bre España de acento soberanista 
incluidas en el currículo diseñado 
por la Generalitat para desarrollar 

la Ley Celáa. Aserciones como que 
actualmente se vive en España «un 
contexto de involución de algunos 
derechos en el país» o alusiones a 
«las identidades múltiples existen-
tes en los territorios» y a la supues-
ta «plurinacionalidad» del Estado.  

Asimismo, denuncia la entidad 
presidida por Ana Losada que se 
incide en la «necesidad de preser-
var la lengua propia» y se califica 
el catalán como «un medio de 

cohesión social», 
en lo que supone 
un calco del argu-
mentario naciona-
lista que defiende 
la permanencia de 
la inmersión lin-
güística como un 
modelo integrador 
que favorece el en-
tendimiento entre 
las diferentes sen-
sibilidades políti-
cas en la región,  
y niega la posibili-
dad de aumentar 
la presencia del 
castellano en las 

escuelas para dar cumplimiento a 
la histórica sentencia que impone 
un 25% de español en todos los 
colegios de la región. 

Subraya Losada que la «positiva 
respuesta» del Defensor del Pue-
blo «indica claramente que la Alta 
Inspección de Educación del Mi-
nisterio en Cataluña tiene respon-
sabilidades sobre este tema».  

«Es inaudito que el Ministerio no 
actúe de oficio chequeando los tema-
rios, objetivos y criterios de evalua-
ción planteados. Los materiales di-
dácticos que se crearán y/o utiliza-
rán responderán a lo que solicita 
este curriculum elaborado por la Ge-
neralitat. Todo esto evidencia que no 
hay ningún tipo de filtro entre las 
decisiones de las autoridades educa-
tivas catalanas y el material que uti-
lizan los alumnos para su estudio. 
Nadie comprueba que los conteni-
dos sean científicos y no torpedeen 
nuestros valores constitucionales», 
lamenta la presidenta de la AEB. 

Y es que, en efecto, Gabilondo 
reconoce en su respuesta que «co-
rresponde a la Alta Inspección 
comprobar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por el Esta-
do en la ordenación general del 
sistema educativo y comprobar 
que los aspectos básicos del currí-
culo se cursan de acuerdo con el  
ordenamiento estatal». 

«El nuevo currículo de Bachille-
rato aprobado por la Generalitat 
profundiza y afianza uno de los 
mayores vicios del modelo educa-
tivo catalán: el adoctrinamiento y 
la utilización política del sistema. 
Supone un catecismo de adoctri-
namiento», insiste la plataforma 
Docentes Libres, que actúa en de-
fensa de «la neutralidad y la liber-
tad en la educación». 

La actuación del Defensor del 
Pueblo, a instancias de la AEB, lle-
ga unos meses después de que vie-

ra la luz un extenso informe del 
sindicato AMES, que concluía que 
la Generalitat ya estaba ejecutan-
do un «adoctrinamiento» a través 
de los libros de texto de Historia 
escogidos por la Administración 
catalana para «convertir la ense-
ñanza en una cantera de futuros 
votantes nacionalistas». 

Entre los ejemplos que se refe-
rencian a lo largo del vasto recopi-
latorio –de más de 200 páginas– se 
reseña cómo los orígenes del cata-
lanismo se vinculan de forma pre-
meditadamente errónea a una «fal-
seada» Guerra de Sucesión, en la 
que se presenta una «Cataluña 
vencida políticamente el 11 de sep-
tiembre de 1714» en lugar de ense-
ñar el conflicto como una pugna 
entre el bando austracista y el bor-
bónico. «Se pretende hacer creer al 
alumno que toda Cataluña estaba 
en contra de Felipe V, cuando, co-
mo en cualquier guerra, había gen-
te que apoyaba a cada uno de los 
bandos», concluye el estudio apor-
tando un fragmento del libro de 
Historia para Bachillerato de Bar-
canova Editorial. 

Del mismo modo, determinan 
los autores del informe, se em-
plean «caricaturas» gráficas para 
representar a la Monarquía en los 
manuales con el fin de «ridiculizar 
a la más alta institución del país». 
Aporta el estudio el ejemplo de una 
viñeta de la Reina Isabel II partien-
do a Francia recogido en el libro de 
texto de la editorial Teide. 

La llegada de emigrantes de 
otras regiones de España se expli-
ca «como si vinieran de territorios 
con grandes diferencias culturales 
y lingüísticas». En el mismo libro 
de texto, denuncian desde AMES, 
«los tratan como minorías incapa-
ces de adaptarse».  

El presidente del sindicato, Anto-
nio Jimeno, sanciona como «muy 
acertada» la queja de la AEB y que 
el Defensor del Pueblo inste a la 
Alta Inspección Educativa a actuar, 
pero duda que el Ministerio de 
Educación acabe actuando contra 
el currículo por la dependencia que 
el Gobierno tiene de ERC.

La alianza «periférica» 
de Illa y de Andueza 
El líder del PSC alaba la «estabilidad» institucional 
con los pactos de los socialistas con el PNV

JOSEAN IZARRA VITORIA 

Vestidos ambos con traje azul, ca-
misa blanca y corbata roja, Salva-
dor Illa (PSC) y Eneko Andueza 
(PSE-EE) reivindicaron ayer en 
Bilbao las iniciativas políticas apor-
tadas «desde la periferia» frente a 
la política limitada a la M-30, la vía 
rápida de circulación en el interior 
de Madrid. Una reclamación del 
protagonismo de los socialistas ca-
talanes y vascos en defensa del 
«modelo federal» y de la «cogober-
nanza» representado, para Illa y 
Andueza, por Pedro Sánchez. 

Illa se trasladó ayer a Euskadi 
para «aprender lecciones impor-
tantes» aplicables en Cataluña 
cuando ultima el primer pacto pre-
supuestario con el presidente cata-
lán Pere Aragonés. Y casi adelan-
tando los argumentos para facilitar 
ese acuerdo, el líder del PSC alabó 
la «estabilidad» lograda en el País 
Vasco con al recuperar en 2015 sus 
acuerdos de gobierno. Illa, además 
subrayó la institucionalidad, la po-
lítica útil y la importancia de la ge-
neración de prosperidad ante la 
mirada de su compañero Andueza. Salvador Illa durante su comparecencia en la sede del PSE junto a Eneko Andueza. PATXI CORRAL/ARABA PRESS

Control sobre la 
clase de Historia 
en Cataluña 
El Defensor del Pueblo «verificará» si la 
materia respeta los valores constitucionales 

ESPAÑA Y CATALUÑA. La diferenciación entre España y Cataluña, 
como si de dos países diferentes se tratara, es toda una constante en 
los libros de Historia empleados en Bachillerato, tal y como ya denunció 
hace meses en un informe el sindicato de enseñanza AMES. 

EM

Isabel II caricariturizada. EM
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Només el 13% dels joves del districte estudien
a la pública - Línia Sarrià
Notícies

Només el 13% dels joves del districte estudien a la pública

L’Escola Pia de Sarrià, un dels centres concertats del districte. Foto: Arxiu

El Consorci d’Educació de Barcelona, en el seu darrer informe d’activitats dels anys 2020 i 2021, publica
les dades que confirmen el districte de Sarrià-Sant Gervasi com el que menys alumnes té a l’escola
pública. L’informe recull el nombre total d’infants i joves fins al batxillerat que formen part de centres
públics, concertats o privats.

Així doncs, Sarrià-Sant Gervasi té un total de 35.508 alumnes, 4.626 dels quals estan escolaritzats a la
pública. És a dir, només un 13%. Això es tradueix en el percentatge més baix de tota la ciutat, seguit per
les Corts que té uns 200 alumnes més inscrits a centres públics, però la traducció en tant per cent és
més alta: 29,9%. Però tornant a les dades de Sarrià-Sant Gervasi, el gruix dels alumnes se’ls emporta
l’escola concertada amb un 68,4% dels infants. El 18,6% restant són els joves que van a la privada.

L’altra cara de la moneda és el districte de Nou Barris, on el 61,5% dels alumnes estan escolaritzats a la
pública, mentre que només un 2,3% van a la privada. A l’escola concertada, més d’un 35%.

Poc origen estranger

D’altra banda, i continuant parlant de joves, també cal destacar unes xifres de les quals es feia ressò el
Consell de la Joventut de Barcelona sobre la realitat social del jovent del districte. Es tracta dels joves
que viuen a Sarrià-Sant Gervasi i que són d’origen estranger. I és que la xifra és del 18,3%, la més baixa

https://liniaxarxa.cat/liniasarria/noticies/nomes-13-joves-districte-estudien-publica/


de la ciutat. Es tracta, doncs, d’un districte amb poca presència de joves forans.
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n Més de 500 persones han parti-
cipat han participat de les cami-
nades del 2022 per descobrir el 
patrimoni natural del municipi. 
Aquestes activitats s'organitzen 
dels 2015 al costat de l'ADF de la 
població.  El guia de rutes de 
muntanya de l’Ajuntament d’Ole-
sa, Joan Soler, considera que 
aquesta assistència a les diferents 
actvititats durant el 2022 e pot 
considerar com a bona i destaca 
que “s’han pogut recuperar la ma-
joria amb total normalitat i amb 
una elevada participació”.   

Soler ha explicat que durant el 
2022, el departament de Gestió de 
l’Espai Públic i Equipaments de 
l’Ajuntament d’Olesa va organit-
zar un total de 15 visites guiades, 
tot i que dues es van haver de can-
cel·lar a causa “d’onades de calor 
o restriccions al medi natural”. En 
aquestes 13, doncs, hi van partici-
par més de 500 persones. 

Les sortides compten amb di-
ferents temàtiques i graus de difi-
cultat amb l’objectiu d’adaptar-se 
a tot tipus de persones amb unes 

iniciatives que combinen l’activi-
tat física o esportiva amb la cultu-
ral.  

El programa d’activitats va co-
mençar el 2022 amb una excursió 
a la Balma de l’Espluga i a les Agu-
lles del Petintó, una sortida que va 
destacar les formacions geològi-
ques de la zona. En commemora-
ció del Dia Mundial de l’Aigua, es 
va fer una sortida per a descobrir 
les rieres, torrents i fonts d’Olesa; 
i divendres sant, es va recuperar la 
tradició olesana d’anar a buscar 
farigola a l’entorn de la Puda de 
Montserrat.

Més de 500 olesans 
participen a les visites 
al patrimoni d’Olesa 

REDACCIÓ. OLESA DE MONTSERRAT

u S’han fet 13 sortides 
durant l’any i s’ha recuperat 
el nivell d’activitat que hi 
havia abans de la pandèmia

Les restes de Sant Pere Sacama

AJ OLESA

n L'Ajuntament d'Esparreguera 
apropa la dura història dels camps 
de concentració nazis als infants 
de 4t d'ESO i 5è de Primària de to-
tes les escoles del municipi. El Pro-
jecte Educatiu de Ciutat (PEC) de 
l’Ajuntament d’Esparreguera ha 
impulsat la iniciativa Camins de 
Pau,  que proposa el treball amb 
els alumnes a partir de la memò-
ria històrica. L'objectiu és fomen-
tar la cultura de la pau.  

«El projecte té per objectiu 
acostar als nois i noies la història i 
les vivències dels exiliats i depor-
tats esparreguerins després de la 
Guerra Civil espanyola, conscien-
ciar-los sobre l’existència, encara 
actualment, de persones refugia-
des i promoure entre els infants i 
els joves la cultura de la pau», ex-
pliquen fonts municipals. Amb 
aquests propòsits, el dilluns 30 de 
gener, Dia Internacional Escolar 
de la No Violència i la Pau, tindran 
lloc els actes centrals de Camins 
de Pau. Al matí, la plaça del Cen-
tre acollirà un acte que tindrà com 
a protagonista l’alumnat de les es-
coles i instituts que han participat 
en el projecte, que exposaran el 

seu treball sobre els camps de re-
fugiats i s’intercanviaran maletes i 
cartes on reflexionen sobre aques-
ta experiència des del punt de vis-
ta d’un infant. I a la tarda, la plaça 
de l’Ajuntament serà l’escenari de 
l’acte d’homenatge als deportats i 
exiliats de la vila, que comptarà 
amb la intervenció de Carlos Que-
sada, fill de José Quesada, espar-
reguerí deportat a Mauthausen i 
una actuació artística amb balla-
rins i ballarines dels centres de se-
cundària d’Esparreguera i l’Esco-

la Municipal de Les Arts. 
El regidor d’Educació, Juan Ju-

rado, ha subratllat que «la memò-
ria històrica és un element clau 
per impulsar la cultura de pau i 
l’aprofundiment de la democràcia 
al nostre país» i ha destacat «la im-
portància de treballar a les aules la 
història recent del nostre país i del 
nostre municipi, perquè fer-ho és 
també una manera de fer justícia 
i homenatjar als centenars d’es-
parreguerins que van ser depor-
tats.

Esparreguera ensenya la 
cultura de la pau a joves a 
partir dels camps de refugiats

REDACCIÓ. ESPARREGUERA

u Alumnes de 5è de primària i de 4t d’ESO de tots els centres del 
municipi fan un treball a partir de la iniciativa «Camins de pau»

Juan Jurado, regidor d’Educació d’Esparreguera AJ ESPARREGUERA
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Vic demanarà un nou centre d'ESO i
Batxillerat a la ciutat
El ple de Vic demana al Departament d’Educació la creació de forma immediata d‘un nou
centre d’ESO i Batxillerat amb l’objectiu que l’IES Vic pugui continuar amb el seu projecte
educatiu i poder traslladar-se “en bloc” al nou emplaçament.

 

La moció, a proposta de Capgirem, ha prosperat amb els vots a favor de l’equip de govern de
Junts, ERC i la regidora no adscrita. El text de la moció també demana que l’Ajuntament, a
través de la cessió dels terrenys, faciliti a Educació aquest canvi d’edifici. Diversos professors
del centre han assistit al ple d’aquest dilluns per defensar la moció.

 

L’objectiu de la moció és poder propiciar un trasllat “en bloc” del projecte educatiu que
representa l’ESO i el Batxillerat a l’Institut de Vic. “Entenem que el procés serà lineal,
planificat i acotat en el temps”, assenyala el text de la moció. “D’aquesta manera podrem fer una
transició ordenada i adequada a les necessitats de les famílies que han fet una aposta clara pel
nostre projecte educatiu”.

 

De fet, la comunitat educativa defensa que quan els alumnes s’inscriuen a l’IES en primera
opció per cursar 1r d’ESO, un dels motius que al·leguen és la continuïtat formativa i poder
realitzar els estudis des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat. “I ara no els ho podem assegurar”,
assenyalen.

 

Paral·lelament a la creació d’aquest nou centre, la moció assenyala que entenen que el
Departament d’Educació treballi perquè l’Institut de Vic esdevingui un centre integrat de
formació professional.

 

En última instància, la moció també demana que la planificació de l’ensenyament tant públic
com concertat a la ciutat sigui transparent i que aquesta planificació es faci de manera
consensuada amb tota la comunitat educativa de Vic: alumnes, famílies i docents.

 

La creació d’aquest nou centre mantindria en tres el nombre de centres públics que a Vic
ofereixen ESO i Batxillerat. Se sumaria doncs als centre de l’Institut La Plana i al Jaume Callís.

https://laciutat.cat/laciutat-de-catalunya-central/vic-demanara-nou-centre-eso-batxillerat
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Agramunt implanta el projecte Llavor als
seus centres educatius - Comarques de
Ponent
Redacció | Foto: Ajuntament d’Agramunt

Aquest matí s’ha presentat el projecte Llavor a Agramunt que permetrà dotar de nocions sobre
robòtica i competències digitals als alumnes agramuntins. Està previst que els centres
educatius d’Agramunt comencin a implantar aquest projecte aquesta mateixa setmana quan
arribin els robots als centres.

Llavor és un projecte educatiu del grup bonÀrea nascut l’any 2020 mitjançant la metodologia
LEGO Education. Està centrat en les competències digitals i habilitats del segle XXI
relacionades amb les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM) de
l’alumnat escolaritzat en centres educatius. Guissona ha estat el primer municipi a implantar
aquest projecte, i seguint amb el seu exemple i després dels èxits aconseguits, Agramunt també
oferirà aquesta formació gratuïta i universal que s’inclourà dins el currículum escolar.

Com ha explicat l’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez: “Aquest projecte millorarà
l’oferta educativa i qualitativa de l’alumnat agramuntí, i ens servirà per formar un talent
tècnic que tindrà formació en competències digitals del qual se’n podrà beneficiar la
nostra vila en un futur”.

Per la seva part, Jaume Alsina del grup bonÀrea ha destacat la bona sinergia que hi ha hagut
des del primer moment que van presentar la iniciativa a Agramunt, tant amb l’equip de govern
del consistori com amb les empreses: “Hem trobat a Agramunt els millors companys de
viatge per continuar plantant aquesta llavor fora del municipi de Guissona”.

El projecte a Agramunt tindrà una durada de quatre anys, i la primera fase d’implementació
es durà a terme aquest segon trimestre de curs dins l’horari escolar amb una hora de formació
setmanal. S’oferirà a un total de 214 alumnes de cinquè i sisè de primària i 1r d’ESO. Durant les
vacances de Nadal, el professorat s’ha estat formant per aplicar aquestes noves metodologies
d’aprenentatge dins de l’àmbit STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts i Mathematics).

El cost del projecte són 30.000 € i ha estat possible portar-lo a Agramunt gràcies a l’aportació
del mateix ajuntament, i les aportacions de les empreses agramuntines Grupo Consist, Torrons
Vicens, Indústries Jové Balasch, Copiral, Rotecna i Maquinària Triginer, a més del suport dels
centres educatius. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, ha agraït la implicació i l’esforç del teixit
empresarial que no va dubtar a sumar-se a la iniciativa. El consistori també ha comptat amb
l’acompanyament del grup bonÀrea, Caixa Guissona i Robotix, impulsors del projecte.

La regidora d’educació, Judit Serra, ha destacat la importància pedagògica del projecte que no
només treballarà les competències digitals, sinó també altres valors com la cooperació i el
treball en equip: “El que ens va agradar més del projecte és que és un projecte universal i gratuït
que arribarà a tots els alumnes, sense cap distinció, perquè formarà part del currículum escolar”.

Des de l’ajuntament està previst poder implantar el projecte segon d’ESO el curs que ve
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Un institut d’alta complexitat i una escola
d’elit, dos mons paret amb paret a
Esplugues
La realitat dels alumnes del Joanot Martorell –el que va ser el primer institut públic mixt de
Barcelona, creat el 1970, encara en franquisme, però on es respirava llibertat, i pioner en la
implementació del BUP i el COU– és molt diferent de la dels alumnes del Garbí Pere Vergés.
Els primers venen sobretot d’Esplugues i de l’Hospitalet, dels barris pròxims, fills de famílies
de classes populars. Molts dels segons, en canvi, procedents de famílies amb un nivell
socioeconòmic alt o molt alt, venen expressament de Barcelona o d’altres localitats buscant
l’exclusivitat del centre. Fora d’aquests espais és difícil que aquests joves coincideixin a causa
de les seves allunyades procedències, no només geogràfiques. A l’escola, en canvi, contra
tot pronòstic, sí que fan activitats conjuntes com bons veïns que són. Activitats entre iguals,
malgrat tot.

«Tenim diversos projectes en els quals els alumnes es barregen, i és un fetenriquidor per a
tothom», explica Laura Roig, entregada directora del Joanot Martorell, qui insisteix a recordar
–«per una qüestió de justícia»– que la llavor d’aquesta estreta col·laboració la va sembrar Jordi
Carmona, exdirector del Garbí, qu «va trucar a la seva porta moltes vegades amb ganes de
treballar junts». Un dels projectes que comparteixen és un tastet d’oficis. Alumnes del Joanot
Martorell amb ganes de ser professors van una tarda a una aula d’I-3 del Garbí a fer d’ajudants i
veure si són bons en un altre entorn. 

Coneixements creuats

Organitzen també una jornada de robòtica, en què els alumnes del Joanot ensenyen als del
Garbí els seus projectes, i també a la inversa. Robòtica és una de les moltes extraescolars que
ofereix el Joanot Martorell en la seva obsessió per ser «generadors d’oportunitats».
Extraescolars en què els seus alumnes poden des d’aprendre robòtica fins a preparar-se per al
First Certificate de manera gratuïta (molts dels alumnes del Joanot no podrien pagar-se una
acadèmia). Activitats que faciliten l’accés a altres coneixements, mentrestant, a més, les
famílies i el centre eviten que els xavals estiguin pel carrer totes les tardes. 

Roig explica la llista d’activitats conjuntes amb el Garbí amb naturalitat i generositat, i recalcant
que són «una col·laboració més, que agraeixen moltíssim», com les moltes que fan amb
l’entorn, seguint un mateix objectiu: no tallar les ales als alumnes. Oferir-los tot el que poden,
fins i tot més. Un altre exemple de col·laboració amb el Garbí és el Dia de la Jornada Esportiva
del Joanot, arrelada tradició al centre; dia en què tots els alumnes i professors es posen les
vambes i practiquen tot tipus d’esports i en què els veïns els obren les seves flamants
instal·lacions esportives.

Però el superpoliesportiu del Garbí no és l’únic espai que col·labora amb el Joanot. En aquesta
mateixa línia de treball en xarxa, l’institut té un acord amb l’Escola Catalana de l’Esport,
literalment al davant, a l’altra vorera del carrer de Sant Mateu, per oferir un demanat batxillerat
combinat amb un cicle formatiu de grau mitjà. «Va néixer d’una conversa informal de dinar
entre professionals de tots dos centres. Tenim un perfil d’alumnat que necessita començar a
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treballar aviat, i el cicle esportiu els permetia accedir al món laboral sense renunciar al
batxillerat. I a més, fan les pràctiques a les instal·lacions de l’Escola Catalana de l’Esport, que
són espectaculars», relata Roig. El Joanot Martorell és un dels pocs –nou en total– instituts de
Catalunya que ofereix aquesta possibilitat. De nou pioners.

Laura Bonilla, integradora social del Joanot Martorell, és una altra de les treballadores
d’aquest institut públic que es deixa la pell perquè els seus alumnes, tots, «treguin el màxim
profit d’ells mateixos». La màxima del centre és que cal estar molt pendents dels que tenen
dificultats –perquè ningú es quedi enrere–, però també dels més acadèmics, perquè arribin
com més lluny i amunt puguin.

Amb aquesta lògica dissenyen també les extraescolars, i la seva programació la van dissenyar
després de la treballada radiografia dels gustos i necessitats que Bonilla va fer alumne per
alumne. Una de les que té més d’èxit, gratuïta, com les del First i el Delf (el títol oficial de
francès), és la de teatre en anglès. Èxit dins, per l’excel·lent acollida dels alumnes, i fora. Cada
any participen i arriben a la final del concurs de teatre en anglès que promou el Trinity College
London, i competeixen, una altra vegada d’igual a igual, amb centres concertats i privats.

APS a l’aula d’acollida

Notícies relacionades

I aquestes mateixes ganes de barrejar-se i d’aprendre de tot, entre tots, es nota també en els
diferents projectes d’aprenentatge–servei, com el de conversa en català i castellà a l’aula
d’acollida de l’institut. «Entre iguals és més fàcil la comunicació», destaca, orgullosa, dels seus
xavals Bonilla.

La llista de projectes que porten a terme és interminable: Roig i Bonilla parlen de tots amb les
mateixes ganes i passió. Tant expliquen el seu programa de diversificació curricular, Projecte
Èxit, per als nois amb més dificultats com la seva participació en el Projecte Beques Joves
Talents de la CONFAVC; destinat a fomentar l’accés a carreres universitàries «centrades en
els àmbits de transformació digital, sostenible, social i innovadora» en nois i noies amb un
expedient acadèmic brillant en secundària però amb dificultats en el seu context econòmic o
familiar.
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Aspid inicia la campanya de "Contacontes"
a les escoles de Lleida | Lleida.com
ASPID ha posat en marxa aquest dilluns a l'Escola de Balàfia una nova edició del projecte
Contacontes, activitat que s’emmarca dins del programa de desenvolupament personal i social
del Centre d’Atenció Diürna d’ASPID i que té l’objectiu d’afavorir la integració social i la
participació activa en l’àmbit ciutadà dels seus usuaris mitjançant la narració de
contes. L’activitat ha anat a càrrec de persones usuàries del Centre d’Atenció Diürna Candi
Vilafañe, i ha consistit en explicar un conte inclusiu a una vintena de nens i nenes de Primer de
Primària, plantejant la narració com una eina d’intercanvi i de socialització entre els més petits
que va més enllà d’entretenir. La iniciativa pretén estimular la imaginació i el treball en valors
com a eina pedagògica educativa.

En la sessió han participat 7 persones amb discapacitat, acompanyades d’una integradora
social i una educadora, que han desenvolupat el conte "4 cantonades de no res", una història
que parla de l'amistat, la diferencia i l'exclusió.

Aquesta edició del projecte Contacontes es desenvoluparà, en col·laboració estreta amb el
Departament d’Educació, a 19 escoles de Lleida, de manera que en el decurs de l’any 2023 es
preveu arribar a uns 450 infants de Primària.

Jasmina Almacellas, integradora social del Centre d’Atenció Diürna, considera que aquesta
iniciativa és molt interessant perquè “comencem a inculcar als infants valors positius com són el
respecte, la diversitat i la inclusió”. Aquests valors, reflectits en el propi conte, es complementen
durant la sessió amb una explicació posterior sobre el que són les barreres arquitectòniques i
el problema que suposen per al col·lectiu de persones amb discapacitat, alhora que es
mostra als petits amb exemples pràctics (fotografies) totes les “capacitats” que tenen aquestes
persones, com són esquiar, anar en bicicleta, viatjar en autobús, banyar-se al mar, etc.

David Curcó, cap d’estudis de l'Escola de Balàfia-Pinyana, creu de la seva banda que aquestes
sessions són importants per als nens i nenes perquè “poden familiaritzar-se amb una realitat
diferent a la que coneixen” i comencen a conscienciar-se sobre la necessitat de respectar
i facilitar la integració d’aquest col·lectiu.

El projecte es desenvolupa en dues fases. La primera, duta a terme al llarg del primer trimestre
(de setembre a desembre), ha fet la recerca, la preparació i l’assaig del conte escollit. Els
usuaris han decidit quins canvis calia fer a la història i, un cop elaborat el text, s’han elaborat  el
material i l’escenografia adients i s’han fet els assajos. En la segona fase, que es desenvolupa
en el segon i tercer trimestre de l’any (de gener a juny), es fan visites a les escoles (una acció
cada setmana) per desenvolupar, en horari lectiu, l’activitat en qüestió.

Els objectius generals del projecte són fomentar la participació dels usuaris del Centre de Dia a
la societat, alhora que es milloren els seus recursos comunicatius i personals, la seva
autoestima, el sentiment d’auto eficàcia i les seves funcions cognitives.

Pel que fa als infants, es pretén que passin una bona estona per mitjà dels contes, promovent el
reconeixement de les capacitats, els mèrits i les habilitats de les persones amb discapacitat i de
les seves aportacions a la societat, i fomentar actituds receptives i positives, respecte a les
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persones amb diversitat funcional i promoure’n la inclusió.
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L'Institut del Teatre, "net d'assetjament",
per la direcció
(ACN) La Sindicatura de Greuges ha arxivat els dos últims casos d’assetjament denunciats
per alumnes i exalumnes de l’Institut del Teatre. Així ho ha detallat la direcció de la institució en
una trobada amb els mitjans de comunicació, en què han garantit que s’ha treballat amb la
“màxima garantia” per als denunciants i arribant “fins al final” en tots els expedients oberts.
“L’Institut està net d’assetjament”, ha garantit la seva directora general, Sílvia Ferrando.

Un professor acomiadat i un suspès de sou i feina

Una vegada tancats tots els expedients, que han acabat amb un professor acomiadat i un de
suspès temporalment de sou i feina, l’Institut vol obrir una etapa nova.

L’equipament que més representacions amb públic fa anualment a tot Catalunya tanca així un
període “difícil” marcat pel “sotrac” de les denúncies d’abusos i assetjament, que no han
tingut un recorregut judicial per falta d’indicis en uns casos o perquè la fiscalia va entendre que
els fets estaven prescrits en d’altres.

Segons l’Institut del Teatre, si hi ha un espai en què s’ha reflexionat des d’un punt de vista
“humà i professional” de les denúncies ha estat la mateixa institució. Un dels pilars fonamentals
de la nova etapa serà el Projecte Benestar, un observatori de l’Institut que busca garantir a
partir d’eines concretes que l’aula sigui un “espai segur” per a l’alumnat i el professorat.

Vaga dels alumnes de l’Institut Teatre pel casos d’abusos i assetjament sexual

El Museu de les Arts Escèniques

L’Institut també treballa per fer realitat el Museu de les Arts Escèniques, una voluntat de
l’equip directiu i que té un projecte fet des de fa una dècada i que ara es vol “revisar” amb una
part del sector cultural. Segons la directora de l’Institut del Teatre, Sílvia Ferrando, l’edifici no
cal que sigui proper a la seu de la institució i l’únic límit és que se situï a Barcelona.
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Clam Educatiu demana prioritzar l’educació
inclusiva a la negociació dels pressupostos
- Social.cat
Redacció

Clam Educatiu demana prioritzar l’educació inclusiva en la negociació dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya. El col·lectiu de docents i altres professionals de l’educació, recorda
que el decret aprovat el 2017, que havia de servir per garantir l’atenció educativa de tot l’alumnat
en igualtat de condicions, “corre el risc de quedar limitat a una simple declaració d’intencions, ja
que és impossible desplegar-lo a la pràctica amb els recursos de què disposen els centres”. Per
aquest motiu, el col·lectiu reclama més inversió pública i més suports específics per a l’alumnat
amb necessitats de suport educatiu, com exigeixen també els sindicats que han convocat vaga
els dies 25 i 26 de gener.

“A Catalunya, el decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema
educatiu inclusiu va suposar un pas endavant de gegant, apostant per escolaritzar el màxim
d’infants a l’escola ordinària amb el suport de diferents tipus de mesures segons quines siguin
les necessitats d’aprenentatge de cada alumne. Però la realitat és que el sistema encara és
lluny de ser inclusiu”, apunten des de Clam Educatiu. El col·lectiu ressalta sobretot la
complexitat d’haver de gestionar aules amb 25 o 30 alumnes, molts dels quals requereixen un
acompanyament gairebé individualitzat de forma continuada.

Per aquest motiu, des de Clam Educatiu exigeixen incrementar les hores dels professionals de
suport a l’aula de forma urgent, així com implementar canvis organitzatius i metodològics per
atendre millor tot l’alumnat. A més, subratllen que és necessari canviar la mirada de la comunitat
educativa sobre l’alumnat, ja que l’educació inclusiva no només afecta l’alumnat amb
necessitats educatives especials, sinó a tothom que pot requerir acompanyament i suport en
moments determinats. Altres mesures que remarquen com a necessàries són la millora de la
formació dels docents, l’increment dels recursos destinats a salut mental, la incorporació de
nous perfils professionals (psicòlogues, educadores socials, etc.), acabar amb la segregació
escolar, incrementar les hores de disponibilitat dels equips d’assessorament i orientació
psicopedagògica i abaixar les ràtios, entre altres.

Per fer-ho, el col·lectiu considera que s’hauria d’incrementar la inversió en educació inclusiva al
Departament d’Educació. Tot i que asseguren que són conscients que “no n’hi ha prou amb
invertir més recursos”, sí que ressalten que aquest és “un factor totalment imprescindible” per
avançar cap a una educació més inclusiva, el qual hauria d’anar acompanyat també de la
implicació coordinada dels departaments d’Educació, Salut i Drets Socials, així com d’altres
administracions públiques, locals i estatals.

La vaga de docents pren forma

Sobre la vaga de professionals de l’educació pública que hi ha convocada pels dies 25 i 26 de
gener, Clam Educatiu valora positivament la feina que estan fent els sindicats. Tot i això, encara
que estan d’acord amb el fet que “unes bones condicions laborals són condició necessària per a
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la qualitat educativa”, també assenyalen que no és suficient només amb això i ressalten la seva
discrepància amb algunes de les reivindicacions de caràcter pedagògic i de polítiques
educatives que han fet els sindicats. En aquest sentit, subratllen que estan d’acord amb
l’estabilització del personal interí, però insisteixen que “són imprescindibles garanties en aquest
procés” i demanen que es tingui en compte també les competències docents, no només
l’antiguitat.

A més, des del col·lectiu asseguren que no estan d’acord amb la demanda sindical de retirar el
decret de plantilles, així com tampoc consideren que el nou currículum posi en perill la
transmissió dels coneixements ni incrementi la desigualtat. Finalment, des de Clam Educatiu
remarquen la necessitat de garantir l’estabilitat dels equips docents per cuidar els projectes
pedagògics, un fet que consideren que no és possible amb l’actual procés de concurs de
trasllats, així com insisteixen en la necessitat de donar més suports addicionals i específics a
l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

Per altra banda, aquest diumenge la CGT ha decidit participat també en la convocatòria de vaga
de professionals de l’educació pública dels dies 25 i 26 de gener, unint-se d’aquesta manera a
USTEC-STEs i La Intersindical. “Des del Govern, sol s’ha mostrat la seva inoperància
negociadora i una nul·la voluntat per tal de revertir algunes de les retallades que fa anys estan
implementant i que els sindicats fa temps que estem denunciant”, apunten des del sindicat.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.
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Esparreguera ensenya alumnes de primària
i secundària a través de la memòria
històrica - Regió7
L'Ajuntament d'Esparreguera apropa la dura història dels camps de concentració nazis als
infants de 4art d'ESO i 5è de Primària de totes les escoles del municipi. El Projecte Educatiu de
Ciutat (PEC) de l’Ajuntament d’Esparreguera ha impulsat la iniciativa Camins de Pau, que
proposa el treball amb els alumnes a partir de la memòria històrica. L'objectiu és fomentar la
cultura de la pau.

"El projecte té per objectiu acostar als nois i noies la història i les vivències dels exiliats i
deportats esparreguerins després de la Guerra Civil espanyola, conscienciar-los sobre
l’existència, encara actualment, de persones refugiades i promoure entre els infants i els joves la
cultura de la pau", expliquen fonts municipals. Amb aquests propòsits, el dilluns 30 de gener,
Dia Internacional Escolar de la No Violència i la Pau, tindran lloc els actes centrals de Camins
de Pau. Al matí, la plaça del Centre acollirà un acte que tindrà com a protagonista l’alumnat de
les escoles i instituts que han participat en el projecte, que exposaran el seu treball sobre els
camps de refugiats i s’intercanviaran maletes i cartes on reflexionen sobre aquesta experiència
des del punt de vista d’un infant. I a la tarda, la plaça de l’Ajuntament serà l’escenari de l’acte
d’homenatge als deportats i exiliats de la vila, que comptarà amb la intervenció de Carlos
Quesada, fill de José Quesada, esparreguerí deportat a Mauthausen i una actuació artística amb
ballarins i ballarines dels centres de secundària d’Esparreguera i l’Escola Municipal de Les Arts.

El regidor d’Educació, Juan Jurado, ha subratllat que “la memòria històrica és un element clau
per impulsar la cultura de pau i l’aprofundiment de la democràcia al nostre país” i ha destacat “la
importància de treballar a les aules la història recent del nostre país i del nostre municipi, perquè
fer-ho és també una manera de fer justícia i homenatjar als centenars d’esparreguerins que van
ser deportats o exiliats després de la Guerra Civil”. Per la seva banda, la historiadora i membre
del PEC, Joana Llordella, ha explicat que “vam començar a construir Camins de pau perquè a
la nostra vila l’any 1939 es van exiliar més de 400 persones, en un moment que teníem poc més
de 5.000 habitants, i vam pensar que era un fet que no s’explicava a les escoles”. A través
d’aquesta iniciativa, l’alumnat de primària ha recreat l’experiència de viure en els camps de
refugiats de França i de Mathausen (Alemanya) i els de secundària han reflexionat sobre l’exili.
“El projecte s’ha treballat amb l’alumnat de 5è de primària i 4t d’ESO de tots els centres.

La programació del dia 30 de gener començarà a les 9.30 del matí a la plaça del Centre amb
l’arribada de l’alumnat de 5è de primària de totes les escoles de la vila i la presentació de l’acte
a càrrec del regidor d’Educació, Juan Jurado. Seguidament, cada escola presentarà i explicarà
el camp de refugiats al qual pertanyen, quina és la seva experiència i com se senten i, a
continuació, es farà un intercanvi de cartes entre infants de diferents escoles. També hi
participarà una representació de l’alumnat de 4t d’ESO dels tres instituts d’Esparreguera, que
arribarà a les 11 del matí i aportarà pancartes i un mural amb escrits referents a l’exili i la pau. A
continuació, l’alumnat de 5è de primària interpretarà el cant “A la joventut”, escrit el 1936 per
Nordahl Grieg, inspirat en la Guerra Civil espanyola, va ser musicat el 1952 per Otto Mortensen i
va esdevenir l’himne de la pau per excel·lència als països escandinaus. Després, l’alumnat de 4t
d’ESO presentarà la “capsa del temps” que ha creat, que s’intercanviarà entre els centres i es
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portarà a les aules per a compartir-la amb els companys i companyes.

A la tarda, l’escenari del Dia Internacional Escolar de la No Violència i la Pau es traslladarà a la
plaça de l’Ajuntament, on tindrà lloc l’acte d’homenatge als refugiats d’Esparreguera i a favor de
la pau al món. L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, i el regidor de Memòria Històrica i
Educació, Juan Jurado, presentaran l’acte, que comptarà amb la intervenció de Carlos Quesada,
fill de José Quesada, esparreguerí nascut a Can Sedó, el qual va ser deportat a Mauthausen
amb els seus pares i germans. Seguidament, hi haurà una performance de ballarins i ballarines
dels centres de secundària d’Esparreguera, l’Escola Municipal de Les Arts i la col·laboració de
diversos actors i actrius, sota la direcció de Pau Ibars i amb una escenografia creada per
l’alumnat de 4t d’ESO de l’escola El Puig. Finalment, es tornarà a interpretat el cant “A la
joventut” a càrrec de la cantant Pili Ortí, acompanyada de la pianista, compositora i professora
de l’Escola Municipal de Les Arts, Lola Pérez, i de diversos cantants distribuïts a la plaça i
dirigits per la professora de música de l’escola Mare de Déu de la Muntanya, Mayte Gómez. En
cas de pluja, l’acte es traslladarà a l’Ateneu.
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Cerdanyola, per la prevenció dels trastorns
alimentaris - Diari de Sabadell
Els casos de Trastorns de la Conducta Alimentària són un problema creixent en la nostra
societat. Es tracta de malalties vinculades amb la salut mental i que afecten especialment els
adolescents. Per això, actuar en els centres educatius és fonamental.

Cerdanyola va presentar la setmana passada un programa pioner en la prevenció i detecció
primerenca dels Trastorns de la Conducta Alimentària en població adolescent, que es durà a
terme amb prop d’uns 500 alumnes de 3r de l’ESO del municipi vallesà. Hi participaran tots els
instituts públics de Cerdanyola, les escoles concertades FEDAC i Escaladei, i l’escola
d’educació especial Flor de Maig.

Està previst que la iniciativa es posi en marxa al llarg d’aquest mes, de la mà de la Fundació
FITA, i amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat. Cerdanyola servirà així com a
prova pilot i, posteriorment, el projecte s’estendrà a altres poblacions de Catalunya.

La seva implementació a Cerdanyola constarà de dues fases. En la primera, hi participaran
alumnes, les seves famílies i docents, mitjançant tallers de promoció de la salut mental o de la
prevenció i detecció primerenca dels trastorns alimentaris per a famílies i formació per als
adolescents. La segona part estarà més centrada en els adolescents per detectar “inici o risc” de
desenvolupar aquesta malaltia.
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"La major part dels referents pedagògics de
l'Estat són al Foro de Sevilla" - El Diari de
l'Educació
Som l'única entitat sense ànim de lucre del país que fem periodisme. Nosaltres no posarem murs
de pagament, però necessitem ser 1000 subscriptors per seguir creixent.

Clica aquí i ajuda'ns!

Compromís potser és la virtut principal del grup que composa el Foro de Sevilla. Parlem amb
tres de les persones que integren, avui dia, la seva comissió permanent, que manté la saba fluint
al grup. Es tracta de Francesc Imbernón, catedràtic de la Universitat de Barcelona; Juana M.
Sancho, catedràtica de la mateixa universitat, i Rodrigo J. García, pedagog i, entre moltes altres
coses, responsable del blog Escuelas en Red d’El País.

I efectivament és compromís amb la millora de l’educació el que manté aquest grup en marxa
perquè la major part dels qui el conformen ja tenen una carrera més que assentada. Tant és així
que, segons diuen ells mateixos, un dels reptes que fa algun temps han començat a plantejar-se
és el del relleu natural dins del Foro. En qualsevol cas, continuaran donant la batalla amb unes
jornades aquesta primavera a la ciutat de València, la redacció d’un nou manifest, i per a 2024
volen ultimar un congrés internacional.

Fa 10 anys que va començar la marxa el Foro de Sevilla; què us va fer ajuntar-vos
aleshores?

Francesc Imbernón: El fet de reunir-nos a Sevilla el 2012 tractava de donar resposta a una
inquietud davant el caire que estaven prenent les polítiques educatives, sobretot per les
retallades del govern central i els autonòmics. Després apareixen els esborranys de la Lomce.
És un punt d’inflexió perquè no estàvem d’acord amb les decisions que s’estaven prenent en
matèria educativa.

Al principi les reunions eren de professors d’universitat, associacions educatives, professionals
de diferents nivells. Ens reunim sota el compromís per la millora del sistema educatiu. Volíem
donar arguments, punts de vista, anàlisis de qüestions que afectaven el sistema i, sobretot, a
elaborar alternatives. D’aquí va sortir el primer document, el manifest Escuela pública de todos y
para todos que es va publicar a Morata.

Al llarg d’aquests 10 anys hem anat constituint un fòrum de discussió, debat dins de les
divergències que tenim entre nosaltres. Ens uneix el que podríem anomenar, entre cometes,
“progressisme”, és a dir, lluitar pel canvi i la millora.

Rodrigo J. García: El Foro ha tingut com a centre les polítiques educatives; és a dir, el conjunt
de regulacions i pràctiques no sols educatives i socials que determinava un model de relació
entre la ciutadania i un model educatiu determinat. Reprenent el que deia Paco sobre els
esborranys de la Lomce, com sabeu apareixia aquest primer esborrany amb un discurs tan
economicista que era escandalós. Aquests primers esborranys van incitar que els professionals
que porten molt temps pensant i fent educació diguessin que calia fer quelcom. Aquesta
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instrumentalització de l’educació amb una fi tan espúria i restrictiva, només per formar quadres,
ens semblava que atemptava contra una tradició que deia que l’educació tenia valor per se per
formar les millors persones en el sentit professional, però també humà, social, ciutadà, etc.

Ho dic pel context polític llavors, amb una majoria absoluta del PP i després amb una majoria
que ha de pactar en els últims moments del segon govern popular. Aquest va ser el marc on neix
el Foro de Sevilla. Sempre ha estat unit a polítiques educatives, i a un discurs sobre com es fan,
amb la participació de la ciutadania.

Juana M. Sancho: Quan Carmen Rodríguez em va convidar a aquesta primera reunió a Sevilla,
el que em va dir em va interpel·lar molt, perquè per mi, sempre, l’educació té a veure amb les
persones i les societats. El que em va agradar és que a la primera reunió hi hagués persones
dels diferents nivells, per dir-ho així, o nodes, que per mi són nodes (penso que el sistema
educatiu és una xarxa o no és). Sempre m’interpel·la molt la distància entre la política i la
pràctica, el fàcil que és posar coses en paper i el difícil que és transformar les realitats i els
contextos. Aquesta tensió m’apassiona: veure com connectem amb les pràctiques des de les
propostes polítiques. És el que més m’interessa.

Francesc Imbernón: La Lomce va ser punt d’inflexió, era una amenaça per a l’escola pública. I
un dels punts importants del Foro és la defensa de l’escola pública. La defensem totalment, i
més ara, i en aprovar la Lomce pensem que hem de reflexionar i proposar. Llavors comencem a
construir grups de treball entorn de temes nuclears que la Lomce ataca: dret a l’educació,
currículum, el professorat, universitat… En aquest moment tenim la consciència, com altres
grups, d’unir-nos contra la Lomce i les seves polítiques. Ara hem de preparar-nos per al que ens
pot venir.

I tot això coincideix amb el compromís dels partits polítics, 17 de juliol de 2013, per derogar la
Lomce quan el PP perdi la majoria. Però derogar-la suposa que necessitem una llei alternativa.
Comencem a treballar en jornades, taules rodones… en la cerca d’aquest nou model educatiu
que encara estem intentant. Creiem que és important crear opinió fent escrits, cridant a la gent
per fer-li veure que necessitem un canvi en el model educatiu. Diguem que el Foro tampoc està
molt content amb la llei actual, que no reuneix els requisits que considerem. En el fons, la utopia
és un camí que seguim encara que ella es vagi allunyant. Continuem treballant.

Ens planifiquen la vida escolar des d’organismes internacionals amb interessos
propis; i estableixen una política molt dirigida i amb un control molt burocràtic que
encotilla la vida dels centres

Parlant de la necessitat de canvi i que la Lomloe no és la llei que hagués escrit el Foro.
Què és el que menys us agrada de la llei o del seu desenvolupament?

Rodrigo J. García: Des del Foro elaborem un Document de bases que plantejava tota una
regulació d’un sistema que fos coherent amb un model d’escola pública laica, democràtica i de
tots. No sols era un discurs d’això no m’agrada. Vam fer un document amb més de 22
associacions, col·lectius, partits polítics, sindicats, famílies i estudiants… Va ser un treball
enorme i coherent amb la idea que una política que no és pública, és a dir, que estigui feta pel
públic, no és una política legítima. Si és de tots, ha de fer-se amb tots. Això és més laboriós,
esclar. El més ràpid és fer una norma i amb ella prescriure un cert judici aparentment expert (no
n’existeix cap que no estigui contaminat ideològicament). Això que les coses són tècniques i
neutrals és parlar per parlar.



Elaborem una norma amb totes aquestes entitats: moviments de diferent tendència política,
encara que no comptem amb la dreta, que donava suport a la Lomce. La idea no era fer un bon
text, sinó fer un text de tots i per a tots. Qualsevol norma reguladora, i més en l’àmbit educatiu, o
es construeix entre tots o serà “perquè jo l’aconsegueixo per majoria parlamentària”, però quan
arribi l’altre partit, la canviarà.

Amb la Lomloe hi ha un element substancial: aposta per la pública, però deixa moltes portes
obertes. Ho veiem en la seva concreció a les CCAA. Diem una escola laica i és veritat que la
religió compta menys, però hi continua sent. Diem una escola pública, però en algunes
comunitats la concertació està més inflada que mai. Diem que és una escola per a la ciutadania,
però ens dotem d’un currículum que és una enginyeria de planificació, no és un currículum en el
qual es reconegui la gran tradició del sistema educatiu o la reflexió pedagògica d’aquest país…
S’obliden de la tradició republicana, de l’escola vinculada a l’entorn i apareix un discurs que té
molt de valuós però que, al mateix temps, té una closca burocràtica enorme i ens fica en una
enginyeria planificadora generada per uns organismes que no són el Ministeri d’Educació, tipus
l’OCDE, el Banc Mundial. Ens planifiquen la vida escolar des d’organismes internacionals amb
interessos propis. I estableixen una política molt dirigida i amb un control molt burocràtic que
encotilla la vida dels centres i els elements positius que incorpora es trenquen amb la tensió que
genera, amb la seva terminologia o la seva planificació racionalista, etc. Hi ha molts avanços en
educació infantil, en el tema de la titulació o l’FP bàsica, no dic que no. Però hi ha elements
troncals que han fet aigües.

Juana M. Sancho: Quan jo vaig començar a l’escola va ser abans de l’EGB; he viscut moltes
lleis. Ens trobem una vegada més amb què és difícil que una llei educativa vehiculi els nostres
ideals, la nostra visió de l’educació, les nostres visions polítiques (que no partidistes). És difícil
que tot això es vegi reflectit en una llei. Ha tornat a veure’s amb la Lomloe. El que a mi em
preocupa, com a ciutadana, educadora i part del Foro de Sevilla és aquesta incapacitat
d’aprendre, com a societats, i de planificar junts. Ve algú i canvia la llei, i ve algú i canvia la
llei… Jo recordo sempre a Mayor Zaragoza que va explicar que, quan va ser ministre
d’Educació, va voler canviar l’ensenyament secundari, però abans de fer-ho va llegir què havia
passat abans que ell. I es va adonar que en els últims anys hi havia hagut moltes modificacions i
va pensar que al sistema educatiu no li donava temps: als docents, a les estructures, als
formadors… tot això és impossible transformar-ho si anem canviant una llei darrere d’una altra.
Ara està la Lomloe, fins a quan?

Si un docent no sap com propiciar una situació d’aprenentatge és un problema

La distància entre la pràctica i el paper és enorme. L’altre dia una persona feia un acudit a
Twitter: “Doctor, no sé el que és una situació d’aprenentatge, tinc un problema?”. I vaig pensar
que sí, que si un docent no sap com propiciar una situació d’aprenentatge és un problema. El
problema està en la formació del professorat… Les lleis ens donen marcs, però la realitat va per
molts llocs que sobrepassen les lleis. El meu suggeriment és que hem de pensar més
globalment, no sols centrar-nos en les lleis encara que siguin importants perquè ens
emmarquen.

I el que deia Rodrigo sobre els organismes internacionals. El que s’està fent ara amb els Next
Generation i amb la digitalització de l’educació em posa els pèls de punta. Digitalització de
l’educació. Això va més enllà de la llei i no ho hem discutit en el Foro encara, però és l’aterratge
de les multinacionals (que ja ho estaven fent) en l’educació i sobrepassa tots aquests marcs.



Francesc Imbernón: Hem de denunciar el que no ens agrada i anunciar alternatives, que és el
que hem fet amb els nostres documents. Però fixa’t quina paradoxa que ara, alguns de nosaltres,
a través de les xarxes socials, hem de defensar la Lomloe perquè hi ha hagut un moviment
regressiu de crítica, no ja de l’aprenentatge. Qualsevol que estigui a Twitter el pot veure. La
Lomloe no és la llei que desitjaríem, però una qüestió són els moviments polítics, els moviments
socials o educatius i la política real.

El que ens dona força per continuar lluitant és l’aprofundiment democràtic. No recuperar
estigmes del passat, que és el que veiem avui a xarxes socials. La gent diu que portem set lleis
educatives i que aquesta és una més, però fem el mateix, perquè no passa res. Nosaltres lluitem
per principis d’igualtat, laïcisme, autonomia, participació democràtica… però, sobretot, pel dret a
l’educació de tothom a centres de titularitat pública. Fins i tot hem elaborat documents en els
quals demanàvem al Govern uns anys per passar de concertada a pública. Això també hi és al
Document de bases.

Hi ha quelcom que defensem i que és possible que mai s’aconsegueixi en aquest país, que és
el de les dues Espanyes de Machado, el fet que l’educació neixi d’un acord polític i social. Ja es
va intentar durant el govern del PSOE. No tenim estabilitat en el sistema i això que està passant
amb el professorat és perquè no hi ha aquesta estabilitat. L’educació no pot basar-se solament
en pactes polítics de despatxos, passadissos o en uns certs moviments.

Lluitem encara contra les desigualtats de les polítiques de les retallades del 2012, per posar una
data. No hem pogut revertir les retallades. Hi ha un tema fonamental que ha assenyalat Juana: la
formació docent. Els partits estan dividits per aquests temes. El currículum ha estat, crec,
precipitat, desordenat i una mica el de sempre, com si fos l’Enciclopèdia Álvarez. Sobre el
professorat vam fer una taula rodona a Madrid en la qual hi havia una representant del parlament
madrileny.

L’educació no pot basar-se solament en pactes polítics de despatxos, passadissos o
en uns certs moviments

Ara ens treuen 24 propostes, no es discuteix, no concretem res i no sabem què fer. Les facultats
d’Educació estan en crisi perquè no saben com prendre el canvi curricular, la formació
permanent està desapareixent a molts llocs, no es regula des del Govern. La Lomloe estableix
uns criteris normatius que tampoc ajuden al professorat.

El Foro té un compromís d’avançar-se al que pot passar. No podem ser reactius encara que ho
hàgim estat en un moment donat. Hem de ser més proactius i aquí, ho apuntava la Juana, hi ha
temes com la digitalització o altres. Han estat 10 anys molt intensos, de molta feina.

Us volia preguntar pel balanç que feu d’aquest treball ingent que heu fet. Quin tipus
d’impacte o discussió ha pogut generar el vostre treball?

Juana M. Sancho: No tinc evidències del que hagin pogut suposar les aportacions del fòrum.
Se’m fa difícil també per la ingent quantitat d’informació i de grups que parlen de molts temes.
Ens podíem plantejar la manera de connectar-nos. Però no tinc evidències sobre si les idees o
propostes han impulsat diferents temes. És veritat que des del Ministeri ens han convocat en
diverses ocasions, de manera que ressonància política en té.

Francesc Imbernón: Jo ho valoro positivament. Són 10 anys, que no és res. Vam néixer per



analitzar problemes de la realitat educativa del país i donar alternatives a les polítiques
educatives dominants. Hem estat en molts llocs per parlar de les nostres propostes, hem publicat
a diferents revistes. Cadascú s’ha anat impregnant de ser membre del grup i això ens ha donat
un cert caràcter. La lectura que faig és positiva sobre el molt que s’ha treballat en aquest temps.
Hem aportat el nostre granet de sorra. Que això fa canviar l’educació del país, bé, és un pas més
que continuarem fent. Crec que hem fet canviar algunes coses. Això de crear estats d’opinió ho
hem anat aconseguint. Hi ha molts moviments i grups i alguns participen amb nosaltres. Ha estat
un treball ingent de totes i tots de crear molta opinió.

Rodrigo J. García: Podríem distingir quina influència ha tingut en el públic en general. Hi ha
una certa tebiesa, però s’incorpora amb una certa familiaritat que hi ha un discurs avalat en una
sèrie de documents. De la mateixa manera que existeixen referències als MRP o a una fundació,
es parla del Foro de Sevilla perquè hem participat en el debat amb molts d’aquests grups com
Save the Children, Oxfam, Fundació Cotec… Enlloc se’ns han considerat enemics. Podem no
estar d’acord, però a tot arreu hem estat convidats perquè aportem. Se’ns té en compte. Fins i tot
grups no gaire afins, que no anomenaré, ens han convidat a parlar en les seves pàgines. Un
indicador que no som enemics, encara que siguem divergents en les nostres opinions, és el fet
que se’ns convida.

El nostre discurs el defensem amb una certa radicalitat teòrica, tenim els conceptes
molt clars, la qual cosa no significa que no estiguem disposats a escoltar

El discurs que defensem el defensem amb una certa radicalitat teòrica, tenim els conceptes molt
clars, la qual cosa no significa que no estiguem disposats a escoltar i, al mateix temps, a canviar
en allò que considerem raonable o útil en algun moment. Hem entrat a formar part en aquest
àmbit més públic de ciutadania i professional; som un més. La nostra influència crec que és
important a Marea Verda i el seu lideratge a Madrid. El moviment ha trobat molta referència
teòrica al que han defensat de forma més intuïtiva. Va trobar en el Foro suport i discurs que
deixem gustosament que s’utilitzés. Hi va haver algun moment en el qual potenciem Redes,
aquests més de 20 col·lectius que van elaborar un Document de Bases que va generar quelcom
una mica més estable, i que continua existint: la seva comissió permanent.

En l’àmbit més de partits o influència en la presa de decisions crec que ha estat força. Hem estat
escoltats, per exemple, per Podemos, també pel PSOE. Des del Ministeri se’ns ha convocat i
escoltat. També hem estat al Congrés amb reunions específiques amb els partits polítics, a
taules rodones. Hem tingut influència rellevant a nivell polític.

I, després, com a grup, hem crescut professionalment en la mesura en què els i les integrants
són persones amb un gran recorregut, amb molta reflexió i coneixement. I qualsevol document
ens enriqueix com a grup en el nostre pensament. Alguns documents són d’una riquesa
tremenda. No tenim un baròmetre que ens mesuri, però podem estar satisfets. Sobretot perquè
no hem tirat la tovallola en moments en els quals hi havia un desert. I ara, que no és que estigui
plovent tampoc, crec que haurem de donar el relleu, encara que costa, però ho intentem. Penso
en grups com DIME. Encara que seria interessant que no féssim les guerres pel nostre compte i
podríem pensar a unir DIME, Xarxes, el Foro de Sevilla… però bé.

També hem influït en alguns dels programes dels partits polítics perquè alguns dels membres
participem en la seva elaboració, com en el de Podemos, o ara en el de Sumar. Tot això es pot
comptar com a influència.



No hem tirat la tovallola en moments en els quals hi havia un desert

Francesc Imbernón: Però necessitem gent més jove. És una cosa que anem aconseguint poc:
fer un canvi de persones sense perdre les referències. De cara a les eleccions, decidim treballar
aspectes que ens avancin al futur, idees noves per fer un nou manifest, convocar a reunions.
Intentem animar-nos nosaltres i les altres persones. Que ens facin cas o no és una altra cosa.
Som un moviment, no un partit, i fem el que es pot. Ara és un punt d’inflexió important, com el
tercer: primer va ser la Lomce, després la Lomloe i ara, el tercer, aconseguir relleu generacional i
noves idees per al futur.

No és poca cosa, les renovacions acostumen a ser complicades…

Francesc Imbernón: Fa anys que ho intentem i ara ho comencem a aconseguir. Potser és
perquè la gent pensi que el Foro és de “eminents intel·lectuals”, cosa que no és certa. Com diu
Pepe Gimeno, “no soc un teòric, soc un pràctic teòric”. Ara han anat entrant persones que
arribaran a ser la successió del treball, els referents del futur. I això s’ha de dir, la major part dels
referents pedagògics de l’Estat són al Foro, s’ha de reconèixer.

Rodrigo J. García: Es curiós que en els debats dels últims mesos no s’hagi assenyalat al Foro
de Sevilla com pedabobos o coses semblants. He estat en algunes de les reunions de
pedagogs i antipedagogs, amb Ignacio Rivas. Però no ens tenen assignats aquí, per
sort. Nosaltres pensem que l’educació no és, ni molt menys, de pedagogs. Ho és de pedagogs i
de treballadors socials, psicòlegs, sociòlegs, etc. Som els millors defensors del treball en l’àmbit
social, de la psicologia comunitària… No és qüestió d’una professió.

Per què creieu que s’ha donat aquesta confrontació tan dura entre sectors de l’educació a
les xarxes socials i també als mitjans?

Juana M. Sancho: Per mi, en aquesta discussió –no sols educativa sinó política– hi ha un
substrat paupèrrim. Quan has d’utilitzar adjectius, no utilitzes raonaments. Posaria un repte als
educadors, als professors, pedagogs… els proposaria que no utilitzessin adjectius qualificatius,
que exposessin les seves raons, els seus arguments, però que no acabessin amb un adjectiu.
Quan es posa l’etiqueta s’acaba el pensament. I per mi aquest és un problema greu.

D’altra banda, hi ha gent molt inquieta perquè estem en un món que no entenen, ens
sobrepassa, està fora del nostre control. No sabem on estan els estudiants, les persones, hi ha
molts fòrums, tothom sap de tot. I és un moment molt “histèric”. Per això proposaria a les
persones que ens suposem com a pensants que no utilitzéssim adjectius, sinó raonaments,
arguments i evidències. Utilitza fonaments, però no posis etiquetes perquè demostren una falta
total de pensament racional. Jo aprenc de la discrepància. Escolta i després argumenta. A mi hi
ha coses que no m’interpel·len. Que m’anomenin com vulguin, no és problema meu. Per mi, el
principi d’aquesta “histèria col·lectiva” està en un món que no entenem.

Francesc Imbernón: Crec que hi ha diferents variables. Una és la covid, que paralitza, la gent
entra en la virtualitat i es generen molts problemes. S’esperava una nova realitat i aquesta ha
estat la de sempre. Crèiem que la covid ens anava a portar una nova manera de pensar
l’educació, però la gent ha tornat a les aules i es troba pitjor.

També està la Lomloe, que desencadena angoixes i inquietuds, sobretot la part terminològica
(no tant la part conceptual), però es confonen. També nosaltres hem criticat als gurus. Cal



diferenciar entre algunes pràctiques d’innovació i quelcom que és el guru. Aquí intervé la
variable que l’educació és un negoci. És veritat que hi ha molta informació, desconcert i
incertesa. Perquè el professorat rep formacions variades, moltes d’elles de gurus que intenten
vendre un producte determinat pensant que és la veritat educativa. Mil coses que desorienten la
gent i la fan posar-se a la defensiva i criticar tot per a tornar al bàsic.

I passa que persones amb pensament progressista defensen el bàsic. Crec que hi ha un error
d’objectiu. No cal anar en contra dels qui intenten canviar l’educació, sinó dels qui intenten
vendre l’educació. El debat també està centrat en la secundària que, en aquest país, ha estat
sempre un dels problemes. També una mica d’universitat, però això ha passat sempre. Penso
que tot això es calmarà.

Rodrigo J. García: Crec que heu plantejat els assumptes fonamentals: la confusió, la incertesa i
algunes sortides que s’estan produint. Això no és casual. Recordeu-vos de les resistències que
va tenir la Logse a secundària, del que va ser el decret d’Humanitats llavors i la baixada de
continguts i les acusacions de caminar buscant l’aprovat de tots. Allò es va enquistar. Quan
comença la Logse, poc després ja es parla de la baixada de nivell, que aquí aprova tothom.

Amb els anys va venir la Lomce que, crec, satisfeia un currículum més acadèmic i va calmar una
certa reacció en àmbits de la secundària, encara que féssim en el seu moment una alternativa
en el Document de Bases. La Lomce suposa una certa calma i malgrat que va portar ja les
competències, no hi va haver un desenvolupament real perquè la vida de l’escola anava pel seu
camí i els desenvolupaments curriculars no tenien res a veure amb les competències. El
problema és que es pensa que tot el que la Logse va fer tenia a veure amb experts i gurus, en
teoria pedagogs. Però la van fer psicòlegs cognitius i altres, no eren pedagogs.

Quan arriba la Lomloe i es parla de situacions d’aprenentatge, de sabers rellevants, de
competències específiques i tal, s’assenyala als pedagogs. Però quan tu observes el Document
de Bases o el discurs de Gimeno Sacristán, que és tot un referent per a nosaltres, critica
durament les competències perquè són una visió i una estructura determinades que pot tenir
elements bons però que també es deuen a unes lògiques que no són les educatives. Però
s’associa que la reforma és dels pedagogs. Però si no n’hi ha hagut cap fent-la! En els
currículums hi havia molts professors, cap pedagog.

El discurs que els pedagogs no han vist ni un nens ni una escola està obsolet, però
torna

Francesc Imbernón: El tema ja apareix amb el Manifiesto antipedagógico, que llança el
concepte i assenyala als pedagogs de la universitat “que no han vist un nen ni una escola”.
Aquest discurs ja està obsolet, però torna.

Rodrigo J. García: Arrenca d’aquesta tradició i torna a revitalitzar-se i assegura que tot és portat
i defensat pels pedagogs, ja que s’associa la reforma a una baixada de continguts, al fet que se
centra en el subjecte i no sols en l’objecte del coneixement, en el nen, i es diu que no hi ha
esforç. Tot això es barreja, i això passa en un ambient d’incertesa. Quan hi ha un grup que se
sent reforçat en una mateixa lògica, s’hi manté, no hi ha escolta, la plaça pública es trenca i es
trosseja en milers de petits grupuscles que estan tot el dia donant-se la raó, per evitar dels mals
que genera aquesta incertesa.

Volia preguntar-vos pel futur. Mirant una mica més enllà de la llei, què us plantegeu en



l’horitzó del Foro?

Francesc Imbernon: Ara estem treballant unes jornades, a València, en les quals retrem
homenatge a Pepe Gimeno. Volem presentar un nou manifest que recull algunes noves idees.
No tothom hi coincideix, però després de 10 anys ho estem treballant. Obrim el ventall als
moviments socials i que pugui ser una mica més internacional. Una altra idea és fer un congrés
o jornades de debat el 2024, abans de les eleccions generals, per plantejar idees per a
l’educació futura. Aquestes són algunes de les idees que han sorgit últimament. Al març-abril
serà la convocatòria a València. Treballar un nou manifest i, després, el congrés per parlar de
l’educació que vindrà. Tot això sortint una mica dels nostres límits per obrir-nos més al tema
social.

Juana M. Sancho: Jo penso, com he dit al Foro, que és necessari que per al manifest hi
participin moltíssimes persones i no un grup petit. Un dels nostres reptes és implicar persones
alienes al Foro perquè el signin i col·laborin. Les jornades poden ser un moment de reflexió per
analitzar el moment en el que estem, que és fonamental. És un moment amb moltes capes que
cal tenir en compte. Anem massa a un sol focus i perdem el fora de camp. Si aconseguim fer un
congrés internacional seria molt positiu. Proposaria que obrim el focus, perquè el sistema
educatiu és tremendament complex en els seus nivells macro, meso i micro. Com deia Foucault,
els sistemes educatius són dispositius en els quals intervenen molts discursos i accions. Tenim
uns reptes fantàstics i espero que els abordarem de la millor manera possible i aportarem, com
sempre, el màxim d’idees i propostes.

Rodrigo J. García: Només afegir la possibilitat de revitalitzar les xarxes. Els moviment que hi
hagi hi han de participar, els professors també… tenim una força limitada, però la idea és obrir.
La vocació del Foro no és rebre el protagonisme, sinó posar les condicions perquè adquireixin el
protagonisme els altres: la ciutadania, els moviments, els col·lectius, etc. i que el Foro sigui una
eina utilitzada per a uns fins que considerem que són ajustats, bons i ajustats a una escola més
justa, pública, de tots, etc.

I hi ha un objectiu, que assenyalava Juana i que és complicat: acostar el dit al fet. Al Foro tenim
una certa facilitat als dits, compromesos i fonamentats, sí; sabem argumentar el discurs, però la
pràctica se separa cada vegada més per la convergència de discursos i la complexitat de la
realitat. Això és un repte latent en tots nosaltres. Per això diem que una transformació educativa
que no parteix de baix ja ha creat fractura. No tot el que passa en els centres és un element de
referència per a la generalització, però cal partir d’un profund respecte a l’escolta. Això és
complicat i requereix anys.

Juana M. Sancho: Continuo en contacte amb escoles primàries i secundàries i els importa poc
el que hem parlat aquí. Tenen problemes reals d’arribar cada dia, trobar-se a noies i nois en
situacions molt diferents, famílies, falta de recursos, etc. Les escoles amb les quals treballo
tenen persones que pensen, que llegeixen, però van desbordades. M’agradaria que poguéssim
treballar junts, connectant més la teoria i la pràctica. No podem quedar-nos només en les
qüestions polítiques i sí acostar-nos més a la pràctica.

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!

https://lectoresilectors.diarieducacio.cat/
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Joan Sabé Martínez és profes-
sor de Religió a l’ESO i batxillerat en 
una escola cristiana. Des de fa molt 
de temps el seu somni és «donar a 
conèixer l’Evangeli i el missatge de 
Jesús, d’una forma propera i fami-
liar», assegura. Un dia demanava 
als alumnes idees per fer les clas-
ses més significatives... i aquí va 
començar tot.

Com va sorgir la idea?
Una alumna em va ensenyar un 

programa informàtic que permetia 
crear videojocs. D’aquí em va néixer 
el desig de fer videojocs cristians. 
Després de dos anys de treball, he 
pogut publicar el meu primer vide-
ojoc, Didactic Jesus Game.

A qui va adreçat?
Inicialment vaig crear el joc per a 

les classes de religió, per ajudar els 
professors a motivar els seus alum-
nes a llegir l’Evangeli. El joc també 
està pensat per a totes aquelles 
persones que encara no se l’han 
llegit i que no troben les ganes o 
el temps de fer-ho. Pot ser un bon 
recurs per a les famílies que volen 
que els seus fills s’apropin a Jesús 
i coneguin el seu missatge. 

Quina és la finalitat principal?
Que les persones, especialment 

els joves, coneguin tot el que Jesús ha 
fet per nosaltres i vulguin apropar-se 
més a Ell.  El joc consta d’una narra-
dora, una professora de religió, que 
anirà explicant l’Evangeli i guiant el 
jugador per seguir la història de for-
ma correcta. El jugador encarnarà 
diferents personatges: Maria, Josep, 
els apòstols… però, sobretot, Jesús. 
D’aquesta forma el jugador podrà 
conèixer d’una forma més visual què 
va succeir ara fa 2.000 anys.

Quins reptes afronta aquest joc?
Veure la gran oferta de video-

jocs que hi ha, i que pràcticament 
cap té present Déu d’una forma 
explícita… em dol. Penso que Jesús 
hauria de formar part de totes les 
facetes de la vida, també de la dels 
videojocs. Els adolescents i joves hi 
passen moltes hores; si no hi fem 
present Déu, vol dir que passen 

apropant-nos a les seves realitats, 
però amb paraules de Jesús. Sento 
com el Senyor em demana aprofun-
dir en la creació de videojocs. Apro-
fito per demanar-vos pregàries. 

Quanta feina hi ha darrera 
d’aquest videojoc?

Crear-lo i publicar-lo m’ha su-
posat més de 800 hores de feina. 
Crear un videojoc és molt més que 
dissenyar-lo: és aprendre i aprofun-
dir en la Bíblia, en la geografia histò-
rica d’Israel, en la comparació dels 
4 evangelis… i també desenvolupar 
la capacitat informàtica per crear 
una pàgina web i seguir els requisits 
i processos de publicació de video-
jocs. Dono gràcies a Déu per tot el 
que he après en el procés. 

On es pot adquirir?
Per buscar-lo d’una forma fàcil, 

si poseu «Didactic Jesus Game» a 
Google us apareixerà el joc per des-
carregar-lo. Podeu anar-hi també a 
través de la meva pàgina web: www.
biblegamesproject.com. 

moltes hores desconnectats d’Ell. 
Per això, em proposo d’intentar 
entrar a poc a poc en aquest món 
competitiu i extens, per aportar-hi 
llum. Una manera per intentar com-
petir amb l’oferta de videojocs ha 
estat publicitar-me en diferents 
xarxes socials. També m’ajuda el 
fet que el videojoc estigui traduït 
en català, castellà i anglès. 

Com fer el pas del videojoc a la 
Bíblia, a la pregària, al silenci…? 

Passar del videojoc a la Bíblia en 
aquest joc és fàcil, ja que el jugador 
anirà llegint literalment els textos 
evangèlics. Pel que fa a la pregària 
i al silenci, en diferents moments 
del joc convido la persona a tenir un 
moment de silenci i reflexió a l’en-
torn d’unes qüestions. Als alumnes 
de religió o catequesi, també els pot 
ajudar un test avaluatiu dins del joc 
que ajuda a interioritzar els conei-
xements apresos de Jesús. Pel que 
fa a la «set» del jovent, és tot un rep-
te. Penso que una bona manera és 
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ROSA MARÍA JANÉ CHUECA Joan Sabé ha creat el videojoc 
«Didactic Jesus Game»

«Jesús hauria de formar part 
de totes les facetes de la vida, 
també de la dels videojocs»
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