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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha 
rebut. No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La 
difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i 
privats que vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà 
responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
El 47% de las familias españolas 
contrata clases particulares para 
completar o ampliar la formación 
de sus hijos. Los profesores parti-
culares que tradicionalmente eran 
característicos sólo de los hogares 
pudientes se han extendido en los 
últimos tiempos también entre los 
que tienen pocos recursos –el 30% 
recurre a ellos– y ya sirven de 
apoyo al 46% de los estudiantes 
de la escuela pública.   

Así lo indica un estudio que el 
think tank EsadeEcPol presenta hoy 
para advertir de las dimensiones de 
la llamada educación en la sombra, 
un sector informal poco regulado y 
que con frecuencia «ofrece clases de 
pago sobre el mismo currículo que 
se cursa en el sistema escolar». El 
trabajo avisa de que el volumen de 
este mercado «ha crecido de un mo-
do imparable en lo que va de siglo» 
y representa una parte cada vez más 
importante –casi un 15%– del gasto 
privado en educación. Lo cuantifica 
en una media de 270 euros por fami-
lia al año, lo que da un total de 1.700 
millones de euros.   

 Esta cifra es el doble de la estima-
ción que hizo EsadeEcPol el año pa-
sado en otro trabajo sobre las clases 
particulares basado en la Encuesta 
de Presupuestos Familiares del INE. 
Ahora ha cruzado estos datos con 
los de la Encuesta de Gasto de los 
Hogares en Educación, también del 
INE, que incluye información más 
detallada que permite medir mejor 
el fenómeno, lo que explica estos 
nuevos resultados. Han podido inda-
gar en la titularidad del centro, la 
etapa educativa, la capacidad econó-
mica de los hogares y el tipo de cla-
ses que se imparten. Y han conclui-
do que la proporción de usuarios de 
este servicio casi duplica la que se 
cifró el año pasado: lo utiliza el 47% 
de todos los hogares con hijos en 
edad escolar; un 46% de la red pú-
blica y un 50% de la red privada.  

Juan Manuel Moreno, catedrático 
de Didáctica y Organización Escolar 
de la Uned y autor del informe junto 
al economista Ángel Martínez, deta-
lla que en este cómputo sólo están 
incluidas las familias que recurren a 
profesores particulares y academias 
que ofrecen estudios no reglados. 
«Se quedan fuera los conservatorios, 
las escuelas oficiales de idiomas, las 
extraescolares ofrecidas por el cole-
gio, las actividades deportivas y las 
estancias en otros países», precisa.  

e¿QUIÉNES PAGAN? «Las clases par-
ticulares continúan siendo una inver-
sión que distingue a los hogares más 
ricos, pero también se ha extendido 
con gran fuerza entre las familias de 
la parte más baja de la distribución 
de gasto. Es los últimos años se ha 

incorporado una clase importante de 
la clase trabajadora. Es sobre todo de 
ricos, pero no sólo de ricos», avisa 
Moreno. En concreto, las usan el 
30% de los hogares humildes y el 
58% de los pudientes. ¿Por qué lo ha-
cen? «Ha aumentado la preocupa-
ción por la educación y la conciencia 
de que los hijos tienen que ser más 
competitivos porque el mercado la-
boral es muy hostil a los jóvenes. Las 
familias están dispuestas a hacer un 

esfuerzo adicional donde haga falta. 
Además, cada vez tienen menos hi-
jos y menos tiempo para dedicarles 
y pueden permitirse gastar más en 
cada uno», explica. Pero el informe 
también da otra clave: «Habrá quien 
lo atribuya a un descontento o insa-
tisfacción con la calidad y, tal vez aún 
más, con la cantidad de oportunida-
des de aprender».  

e ¿QUÉ CLASES SON? Los datos per-
miten distinguir qué tipo de clases 
reciben los alumnos. Dos de cada 
tres euros del gasto van para ampliar 
y perfeccionar (idiomas, música, pin-
tura...) y el euro restante va para re-
forzar y recuperar los conocimientos 
de materias curriculares (Lengua, 
Matemáticas, Física y Química...). Es 
aquí donde está el meollo del asunto, 

porque se supone que estas asigna-
turas no necesitarían de un apoyo 
adicional de pago y parecería que la 
escuela no está cumpliendo la fun-
ción que le es propia. Este tipo de 
clases sobre materias centrales supo-
nen un 35% del conjunto y un gasto 
total de 587 millones de euros. «La 
proporción que se dedica a las clases 
particulares de materias centrales es 
prácticamente inexistente entre los 
alumnos de la privada, alcanza un 

30% del total en la red concertada y 
un 43% en los estudiantes de la pú-
blica, siendo la categoría más impor-
tante de gasto en esta red», dice el in-
forme. Los hogares con menor capa-
cidad de gasto son también los que 
más esfuerzo dedican a esta forma-
ción extraescolar de pago para re-
fuerzo y recuperación. El 53% de su 
gasto en clases particulares va para 
clases de refuerzo, un porcentaje que 
baja al 19% en los hogares con ma-
yor renta, que se interesan sobre to-
do por estudios no reglados de idio-
mas (el 56%) y de enseñanzas artís-
ticas (18%). «El porcentaje de gasto 
para las materias curriculares cen-
trales desciende a medida que crece 
la riqueza del hogar», dice Moreno.  

ePÚBLICA Y PRIVADA. El gasto en cla-
ses particulares de las familias de la 
red privada es casi tres veces supe-
rior que la pública y el de la concer-
tada supera a la pública en un 30%. 
Tanto los alumnos de la pública co-
mo los de la concertada tienen prác-
ticamente el mismo gasto en clases 
de refuerzo y recuperación de asig-
naturas centrales –unos 90 euros al 
año de media–, mientras que el gas-
to en idiomas (la prioridad número 
uno de las familias españolas) se dis-
para en los de la privada: 483 euros.  

eETAPAS. El gasto aumenta al avan-
zar en la escolarización. «Conforme 
se acerca la Selectividad, crece la 
conciencia de que una décima en la 
nota es decisiva para acceder a las 
carreras más demandadas. Han su-
bido las aspiraciones de las familias, 
que ya no se conforman con que sus 
hijos simplemente obtengan el título 
de Bachiller, sino que quieren que 
entren en Medicina y estudien en 
California», interpreta Moreno. El 
62% del dinero que gastan las fami-
lias de la escuela pública para clases 
particulares en Bachillerato va desti-
nado a refuerzo de las materias cen-
trales (en la concertada es el 44%). 
Lo que ocurre es que el informe tam-
bién da cuenta de un inexplicable 
gasto para refuerzo de asignaturas 
como Lengua o Matemáticas en el 
segundo ciclo de Infantil (el 20%) y 
en Primaria (el 33%) por parte de las 
familias de la pública. ¿Es necesaria 
esta inversión en una formación que 
debería darse dentro del aula? «Ese 
dato es una llamada de atención de 
que algo está pasando en el sistema 
educativo sostenido con fondos pú-
blicos y que hay que tomar medi-
das», responde el investigador.   

e MÁS APOYO EN EL COLEGIO.  La in-
vestigación sugiere que este gasto 
extra en las familias humildes se re-
duciría con clases o tutorías perso-
nalizadas gratuitas dentro de los 
centros. Desaconseja las deduccio-
nes fiscales por el gasto en clases 
particulares como se hace en Anda-
lucía o la Comunidad de Madrid. E 
insta a «considerar como prioridad 
la investigación sobre los efectos de 
las clases particulares sobre la cali-
dad y la igualdad educativas». «Au-
mentar la confianza pública en las 
escuelas es la vía para evitar que la 
educación en la sombra se imponga 
como norma social», recalca. 

EL GASTO DE LAS FAMILIAS EN CLASES PARTICULARES
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El TSJC lleva al Constitucional la ley del
Govern que rechaza fijar el 25% del
castellano en las aulas
Fue el pasado 30 de mayo, cuando el Ejecutivo catalán, en el límite del plazo para la ejecución
forzosa del fallo de diciembre de 2020 del mismo TSJC, aprobó un decreto ley en el que incluyó
una referencia expresa a la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes
en la enseñanza y eso de las lenguas». Ahora los togados apuntan que podría infringir
diferentes artículos de Estatut de Autonomía y también de la Constitución, entre ellos el derecho
fundamental a la educación.

En un auto fechado este 28 de julio, el TSJC indica que, aunque la normativa aprobada
«garantiza el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano», no incluye la
garantía de una proporción razonable. Por este motivo, como el fallo de 2020 responde a
garantizar el uso vehicular normal del español en el sistema educativo catalán, establece un
porcentaje para garantizar una «utilización mínima por debajo de la cual no se puede calificar su
uso como normal».

El tribunal apunta que, por el contrario, el decreto del Govern «caracteriza el catalán como única
lengua vehicular de uso normal, mientras que el castellano queda ceñido a la propia lengua y a
la literatura». Concluye así la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que la
norma legal del Govern «responde a un modelo lingüístico diferente al que aplicó la sentencia».
Y va más allá: «un modelo en el que una lengua se configura como preferente frente a la otra».

«Paridad lingüística»

Los magistrados señalan que «la imposibilidad de ejecución de la sentencia es completo». Es
decir, no se ciñe solo al 25 por ciento, sino a que el decreto ley responde a un «modelo diferente
e incompatible» en el marco de la paridad lingüística.

A juicio del tribunal, las modificaciones normativas del Govern «no permiten reconstruir la
posición del castellano en paralelo a la del catalán sin incurrir en fraude de ley». Subraya,
además, que la intención de la Generalitat y del Parlament con el decreto y la ley,
respectivamente, es «bloquear la aplicación» del 25 por ciento del castellano en las aulas y, con
ello, «la garantía del uso docente» del español «en términos constitucionalmente
aplicables».

Por tanto, prosiguen los magistrados, tanto el decreto ley 6/22, como la ley 8/22 de la Cámara
catalana, bloquean la ejecución del fallo que fija el porcentaje de castellano e «introducen un
modelo que rompe con la paridad de las lenguas oficiales», al asumir el catalán la condición de
lengua vehicular en solitario, mientras el español «queda relegado a una utilización curricular»
cuya intensidad se define solo para garantizar su conocimiento al acabar la enseñanza
obligatoria.

Por este motivo, entienden que ambas normas vulneran valores constitucionales como el
derecho a la tutela judicial efectiva al hacer imposible la ejecución de una sentencia firme

https://www.abc.es/espana/catalunya/tsjc-lleva-constitucional-ley-govern-rechaza-fijar-20220728142535-nt.html


«sobre una base ilegítima». Los jueces subrayan además que el decreto ley regula el uso de las
lenguas en la enseñanza cuando es «un servicio que se corresponde con un correlativo derecho
fundamental», que recoge el artículo 27 de la Constitución.

Entiende así la Sala que el decreto 6/22 «no cumplió los presupuestos constitucionales
exigibles», y también que dicha norma afecta al derecho fundamental a la educación.

SHasta que el Constitucional se pronuncie, el TSJC paraliza la ejecución forzosa de la
sentencia de diciembre de 2020 del mismo tribunal, que obliga a la Consejería de Educación a
extender el 25 por ciento de clases en ambas lenguas oficiales a todos los centros educativos.
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Iolanda Segura (USTEC): “Educació ha fet
un pas endavant, però queden pendents
qüestions crucials”
El sindicat majoritari en Educació, USTEC, manté el pols amb el Departament i ha convocat
dues noves jornades de vaga per al 25 i 26 de gener coincidint amb la vaga anunciada pel
sindicat de Metges de Catalunya en l'àmbit de la Sanitat. Finalment, altres sindicats també s'hi
han acabat sumant a la vaga. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha estat la cara visible en les
nombroses vagues que s'han fet des del professorat des del curs passat, i davant d'una nova
convocatòria de vaga, atén ElNacional.cat. En aquesta entrevista, només un dia abans d'una
nova mesa sindical amb Educació, reconeix que la crida a la vaga respon a una defensa dels
serveis públics, i per això reclama que "s’han de prioritzar als pressupostos". També ha
reconegut que el Departament ha fet un pas més endavant del que havia fet fins ara,
però queden "pendents moltes qüestions que són crucials". 

Comença el segon trimestre amb la convocatòria de vaga pels dies 25 i 26 de gener,
continuen negociant amb el Departament?

Sí, el 19 de gener tenim una mesa sectorial per debatre sobre la darrera proposta que ens ha fet
el Departament. Això no vol dir que ja prenguem alguna decisió. Ara els hem d’escoltar, hem de
concretar alguns punts per veure si podem aconseguir alguna cosa més. Anirem a la mesa a fer
la valoració. 

Anirem a la mesa del 19 de gener a intentar aconseguir alguna cosa més

Ja van aconseguir l'acord per incorporar a 3.566 mestres i professors per afrontar la
reducció de la sisena hora lectiva, quin és l'objectiu d'aquesta convocatòria?

Volem aconseguir màxims. Si és veritat que la darrera proposta del Departament és un pas més
endavant del que havia fet fins ara, tot i que la vam considerar insuficient. Han fet un esforç per
fer un pas endavant, però queden pendents moltes qüestions que per nosaltres són
crucials i que no són qüestions pressupostàries com seria l’ordre de calendari, que el volem
negociar. També el pacte de l’estabilització de les persones interines perquè ningú es quedi al
carrer. Això ho hem d’assegurar perquè hi ha el perill que hi hagi persones que estiguin en
règim de temporalitat que no obtinguin plaça i aquestes persones no les podem treure del
sistema de cap manera, ho hem d’evitar.

Per desconvocar la vaga, a quin acord de mínims haurien d'arribar?

Hem situat mesures com serien la recuperació de l’estadi i l’equiparació salarial que ja ens
l'ofereixen. I també havíem situat la reducció de les dues hores pels majors de 55 anys. Tenim
alguna proposta del Departament que avança en alguns aspectes, però volem pressionar per
veure si avança en alguna cosa més. També tenim una consulta al col·lectiu. Cada sindicat ho
fa per la seva banda, però nosaltres fem unes assemblees en què explicarem la situació i
recollirem l'opinió del col·lectiu. A partir de dijous, ho farem unitàriament amb una
consulta extensiva a tot el col·lectiu des de la unitat sindical. Així sabrem si el col·lectiu ens
demana que signem malgrat que no hàgim aconseguit alguna cosa més, o, en canvi, que no

https://www.elnacional.cat/ca/societat/iolanda-segura-ustec-educacio-fet-endavant-queden-pendents-questions-crucials_953058_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/salut/metges-catalunya-no-volem-vaga-no-remei-davant-situacio-insostenible_927741_102.html


signem, i mantinguem la convocatòria de vaga per aconseguir alguna cosa més.

I sobre els pressupostos? 

És important pensar que hem de caminar cap a la inversió del 6% del PIB. És una altra qüestió
que està sobre la taula i sembla que no arriba, de moment, no se’n parla. Ara estem en un 2,7%
del PIB a l’escola pública, és a dir, no arribem ni a la meitat del 6%. I segons el que s’aprovi al
Parlament podem fins i tot disminuir, que seria inacceptable. Si una cosa caracteritza aquesta
vaga és la defensa dels serveis públics, i per tant, volem uns serveis públics amb prou
recursos i això suposa augmentar la inversió, i que sanitat i educació s’han de prioritzar als
pressupostos.

El lema unitari de la vaga és la defensa dels serveis públics

És precisament per aquesta lluita dels serveis públics, que coincideixen ambdues vagues
per als pròxims 25 i 26?

Clar. Ells reivindiquen la seva part, però com a lema unitari és la defensa dels serveis
públics. Necessitem uns serveis públics de qualitat perquè això reverteix directament a l’atenció
a la ciutadania, i per tant és necessari fer aquesta pressió. Si nosaltres com a Educació,
finalment acabéssim signant l’acord, igualment donaríem tot el suport del món a Sanitat si ells no
aconsegueixen cap acord. Per això la vaga té aquesta reivindicació més global.

Com valoren que la resta de sindicats s'hi hagin sumat a la vaga?

Quan nosaltres com a USTEC vam dir que tiràvem endavant la vaga, la resta de sindicats ho
veien precipitat. Alguns han fet abans la consulta sobre si s’afegien a la vaga. La resta de
sindicats s’han pronunciat més prudents i diuen que no veuen ara un context de mobilització,
de moment, fins que el Departament es pronunciï. No sabem si després de la mesa del dijous
igual algú tira pel dret. Van preferir no fer aquesta convocatòria aquesta vegada i ho respectem.

La relació amb el conseller Cambray és allunyada perquè tenim posicionaments i
visions molt diferents del que ha de ser l’educació.

I respecte a la relació amb el conseller Cambray, hi ha avenços?

La relació amb el conseller Cambray és la mateixa, allunyada, perquè tenim posicionaments i
visions molt diferents del que ha de ser l’educació. Per molt que nosaltres ara signem
l'acord, estem en desacord amb la seva política educativa. La idea d’educació que volen tirar
endavant, amb aquest canvi de paradigma i projectes innovadors, i tota aquesta ideologia
neoliberal, a nosaltres no ens agrada. Ens preocupa perquè considerem que és una devaluació
molt gran de la qualitat de l’educació amb un sistema educatiu que està molt tensat per la manca
de recursos. Fa aigües per tot arreu. No s’estan cobrint les necessitats, i, en canvi, s’està
invertint en altres històries i en uns currículums marcadament neoliberals amb aquesta visió
competencial de l’educació. No congreguem en aquesta manera de procedir. 

Aleshores, quin és el model d’educació que defensen des d’USTEC?

Defensem que la transmissió de coneixement és important i que evidentment s’han de fer
canvis. Especialment, defensem la llibertat de càtedra dels docents perquè puguin triar
quina és la millor metodologia que poden aplicar en funció del context que té a l’aula, que és



qui té més criteri per saber que li pot resultar millor perquè el seu alumnat faci un aprenentatge
real. És una concepció neoliberal i capitalista de l’educació i això afecta escala mundial. Hi ha
moltes organitzacions que ens hem unit per lluitar contra aquesta dinàmica que s’està estenent
d’aquesta manera. Hi ha d’haver canvis i evolucions, sempre estem en procés de reciclatge i no
estem en contra de cap metodologia sempre i quan s’utilitzi amb un objectiu molt clar, que és
que l’alumne aprengui.

Creuen que és precisament conseqüència d’aquesta metodologia els mals resultats
acadèmics dels alumnes?

Per què és 'guai' utilitzar aquesta metodologia? Impulsem projectes, però després el resultat és
nefast. Aquesta dinàmica està perjudicant la qualitat i es veu després de tenir uns resultats de
les competències bàsiques deplorables. No és només culpa de la pandèmia, és evident que ha
contribuït, però això ve de lluny. És una dinàmica que s'anava arrossegant des de fa molts anys,
i s’ha vist incrementada per la pandèmia perquè tampoc s’han posat els recursos necessaris. No
s’ha atès a l’alumnat com s’havia de fer i hem deixat molts llençols a cada bugada. Ens estem
flipant amb coses que l’únic que fan és acusar més les diferències que hi ha entre l’alumnat
perquè no tothom té les mateixes possibilitats. 

Si finalment la vaga tira endavant, tenen present convocar més dies de vaga?

De moment, ho anirem fent al dia, no ens hem plantejat que passarà més endavant. Si tirem
endavant la vaga, veurem si hi ha hagut passos per part del Departament, tot dependrà dels
resultats de tot plegat. Anem molt al dia a dia amb això.
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Qui gasta més en classes particulars: els
alumnes de la pública o de la privada?
Gairebé dues terceres parts de la despesa total en classes particulars té lloc entre
alumnes de la xarxa pública, les famílies de la qual opten sobretot per reforçar les matèries del
currículum per prevenir la repetició de curs, davant les llars més acabalades que inverteixen
per ampliar i perfeccionar el coneixement. Per segon any consecutiu, el Centre de Polítiques
Econòmiques d'Esade ha fet una radiografia del mercat de les classes particulars a Espanya, al
que denomina Educació a l'Ombra (EeS), un sector "informal i poc regulat" que mou 1.700
milions d'euros anuals.

 En el curs 2019/2020, la xifra d'alumnes que va fer classes privades va ser del 47%: un
46,5% a la xarxa pública i un 50,1% en la concertada, amb un volum molt alt en la ESO i
Batxillerat (més del 60%). "Són xifres que s'apropen ja a les dels països asiàtics que fins ara
vèiem molt llunyanes", expliquen els autors de l'estudi, el catedràtic Juan Manuel Moreno, de
la UNED, i l'economista i investigador d'Esade, Ángel Martínez. Malgrat una desigualtat "molt
visible" entre llars amb menors i majors ingressos, el percentatge d'estudiants rebent classes
particulars és molt considerable en totes les famílies amb fills en edat escolar, amb un terra del
30% en les de menys recursos i un sostre superior al 60% en les de més. De la fusió de les
dades de l'Enquesta de Despesa de les Llars en Educació i de l'Enquesta de Pressupostos
Familiars de l'INE, l'informe conclou que la crisi de la pandèmia i de la postpandèmia ha alentit
l'expansió d'aquest tipus de classes.

Reforç d'idiomes, el més sol·licitat

Un dels temes de més interès en l'anàlisi del mercat d'Educació a l'Ombra és saber quines
matèries o quin tipus de classes són les que concentren més inversió, "potser el millor indicador
del que les famílies perceben com a més rellevant, ja sigui perquè creuen que l'escola no li
dedica prou temps o perquè es tracta de les matèries on hi ha més dificultats i riscos de fracàs".
En definitiva, si la prioritat tendeix més a classes de reforç i recuperació per a estudiants
endarrerits o cap a classes d'ampliació i enriquiment, en principi per als més destacats.

 La tendència global és que l'Educació a l'Ombra està creixent sobretot pel costat d'ampliar i
perfeccionar, tant a Europa, inclosa Espanya, com especialment a Àsia. Així, al nostre país dos
de cada tres euros gastats van per ampliar coneixement i un per reforçar. Són els idiomes els
que, per sobre de les d'altres matèries, concentren la major part de la despesa: gairebé la meitat
del total (46% i 764 milions d'euros en total); segueixen les classes sobre matèries curriculars
centrals, que suposen un 35% del total (i 587 milions) i les d'art, més del 16% (i 272 milions).

Patrons de despesa per titularitat de centre

En termes absoluts, gairebé dues terceres parts de la despesa total en classes particulars té lloc
entre els estudiants de la pública, mentre que la tercera part restant es reparteix entre la
concertada. Tanmateix, quan es compara la despesa mitjana per estudiant, el de la xarxa
privada –606 euros- és gairebé tres vegades superior al de la pública –235 euros- i el de la
concertada –300 euros- supera a aquest en aproximadament un 30%.

https://www.elnacional.cat/ca/societat/qui-gasta-mes-classes-particulars-alumnes-publica-privada_953550_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/selectivitat-2023-seguira-model-flexible-implantat-covid-anys_937566_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/internacional/cau-poblacio-xina-primera-vegada-60-anys_952842_102.html


 A més d'això últim, la diferència més notable en els patrons de despesa per tipus de centre està
en la proporció que es dedica a les classes de les matèries del currículum escolar -de
recuperació i reforç-: mentre que és pràcticament inexistent entre els alumnes de la privada,
assoleix un 30% en la concertada, i alguna cosa més del 40% en la pública. D'altra banda,
l'alta despesa en classes d'idiomes és el tret comú més visible entre els alumnes de les tres
xarxes, si bé l'esmentada despesa és la majoritària en concertada i privada, però no en la
pública, on la despesa sobre les matèries centrals del currículum escolar és una mica superior al
dels idiomes, una cosa que "probablement s'explica per la diferent composició del seu alumnat,
en termes de la capacitat econòmica de les seves llars." A la xarxa privada, tanmateix, aquesta
despesa és residual, i són els idiomes la categoria que es porta gairebé el 80% de la despesa.

 "És una prova més que les llars més acabalades tendeixen a invertir més en classes
d'ampliació per incrementar l'oportunitat d'aprendre dels seus fills, mentre que les llars amb
menys recursos concentren l'esforç de despesa en classes per recuperar o reforçar, i així
prevenir i combatre la repetició de curs", afegeix. L'Educació a l'Ombra continua sent una
inversió que distingeix a les llars més riques, però s'ha estès amb força en les famílies de la part
més baixa de la distribució de despesa.

Això és així malgrat la presència cada vegada més visible de classes de reforç gratis ofertes des
dels propis centres escolars, el tercer sector o les administracions locals, un factor que s'espera
cobrarà més força en el futur. "Aquesta realitat -afegeix- podria portar algunes
administracions a oferir desgravacions fiscals a la despesa en classes particulars, com ja
passa per exemple a Andalusia." Les deduccions fiscals per aquesta despesa són un clar
exemple de transferència de recursos públics amb la justificació de subvencionar les famílies
per millorar el rendiment dels seus fills. "És una política desaconsellable perquè es convertirà en
un incentiu addicional per incrementar la demanda" de les classes particulars i amb això "en una
font de desigualtat educativa i de pèrdua de confiança pública en l'escolarització. I això a més
que la desgravació només bonificarà les famílies de classes mitjana-alta i alta".
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d’abril. Això obligaria a aplicar
mesures molt més restrictives
que les actuals i a ajustar l’oferta
d’aigua a la disponibilitat limita-
dade les reserves.Aaquesta situ-
aciós’hiarribariaquanelsembas-
saments se situessinenun24%.
Preguntada per si hi haurà no-

ves mesures de restricció a curt
termini, Patrícia Plaja va respon-
dre que tot això dependrà del rit-
me a què disminueixin les reser-
ves dels embassaments. “Si es
compleixen les pitjors previsi-
ons, i tenint encomptequeespo-
den anar actualitzant, s’entrarà
en situació d’excepcionalitat
d’aquíunparell o tresdemesos”.
La situació d’excepcionalitat

comportariaunareduccióencara
mésimportantdelacaptaciód’ai-
gua dels embassaments. La pro-
ducció d’aigua dessalinitzada es

mantindria al màxim, i s’incre-
mentaria la que s’obté dels aqüí-
fers i pous recuperats. A més a
més, s’autoritzaria el retorn i el
bombatgede lesaigües regenera-
desaltramfinaldelLlobregatfins
aunpuntsituatpersobredelapo-
tabilitzadora de Sant JoanDespí,
cosa que permetria augmentar el
cabalpotableenaquestaplanta.
Igualment, en aquest escenari

es reduiria la dotació de reg agrí-
cola i per a usos industrials i lú-
dics i es prohibiria el reg de jar-
dins i zones verdes, tot això sem-
preamblafinalitatdeprotegir les
dotacions domèstiques. Durant
el2022ladessalinització,lareuti-
litzacióde l’aigua i l’úsdepousde
sequera recuperats han aportat
160 hm, gairebé l’equivalent a
l’embassament de Sau, cosa que
ha frenateldescensdereserves."

manera anticipada ambuna revi-
siómensual.
El Govern català va instar ahir

la ciutadania a intensificar l’“es-
talvi ielconsumresponsabled’ai-
gua” davant la falta de precipita-
cionsdelsúltimsmesos.L’Execu-
tiu insisteix que la situació actual
és “preocupant” i que, en cas que
no hi hagi precipitacions les prò-
ximes setmanes, es podria entrar
a l’escenari d’excepcionalitat en-
tre finals de març i principis

Desdecomençament
d’anyambproufeines
haplogutaCatalunya,
peròelsembassaments
espanyolsestanal48%

ElGoverndemanad’estalviaraiguadavant
el riscderestriccionsa laprimavera
Les reserves als embassaments cauen a un 30% per la falta de pluges a l’hivern

Aquestainversió,quevasupo-
sar 1.700milions d’euros el curs
2019-2020, és més gran en cen-
tres concertats i en llars de ren-
des altes, cosa que repercuteix
en la igualtat d’oportunitats
d’èxit futur. L’estudi Educació a
l’ombra a Espanya, fet per Juan
Manuel Moreno i Ángel Martí-
nez i publicat avui per Esade-
EcPol creua les dades de l’Insti-
tut Nacional d’Estadística de
l’Enquesta de Despesa de les
Llars en Educació del 2019-
2020 i de l’Enquesta de Pressu-
postosFamiliars.
La despesa mitjana per alum-

ne va ser de 270 euros, una xifra
que varia en funció de la comu-
nitat autònoma (lamés alta és la
de Madrid, amb 350 euros). La
major part es destina a l’apre-
nentatge de llengües (un 46%).
Peròuneurodecada tresesdes-
tinaaclassesdereforçdelesma-
tèriesqueesdonenal’escola.Ai-
xò és més important entre llars
de rendes altes, i es donamés en
els adolescents que entre els
nens de primària. Sorprenent-
ment, les classes de reforç són
més habituals en alumnes de la
pública (40%) que de la concer-
tada (30%) o de la privada, en

Lameitat dels escolars espanyols amplien
la sevaeducació forade l’escola
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L’ombra de l’educació fora de
l’escola s’allarga. Cada vegada
més nens i adolescents, i amb
mésintensitat, fanactivitatsfora
del centre educatiu a Espanya.
Ja sóngairebé lameitatde lapo-
blació escolar (47%) els que vo-
lenampliarambclassesparticu-
larsd’idiomes,música,art,robò-
tica, programació, etcètera la
sevaeducacióoreforçarelscon-
tingutsdelesmatèriesenquèfa-
llen a l’escola.

què són pràcticament inexis-
tents.
Pel catedràtic de didàctica i

organització escolar Juan Ma-
nuelMoreno, la inversióhaanat
enaugmentelsúltimsanysprin-
cipalment perquè les famílies
són conscients que els seus fills
“han de viure en un entornmolt
competitiu, marcat per un mer-
cat laboralmolt hostil als joves, i
estan disposats a invertir en
educació per posar-los en una
bona situació”, afirma. Amés, la
inversió augmenta perquè te-
nen pocs fills i, per tant, hi con-
centrenels esforços econòmics.
Finalment, “volen donar als

fills més oportunitats d’apre-
nentatge imés atenció individu-
alitzada”, afirma Moreno. Com
mésexperiènciestinguinmésbé
es coneixeran, podran aprofun-

dir més en els seus talents i més
esdistingiranenel futur respec-
te d’altres joves. I commés indi-
vidualitzada,mésqualitat.
La inversió en educació no

formal és una tendència als paï-
sos desenvolupats i àmpliament
conegudaals països asiàtics (a la
Xina el Govern ha prohibit les
classes de reforç escolar per la
pressió enels alumnes).
Segons l’estudi, la diferència

entrealumnesque rebenclasses
extraescolars no es dona tant
entre titularitat de centre (4
punts a favor dels centres con-
certatsrespectealspúblics)com
de capacitat econòmica de les
famílies. Tant a la xarxa pública
com a la concertada, la despesa
mitjana per alumne de les llars
més riques triplica la de les llars
méspobres."

2,5milions
personesviuen
aEspanyaen
àrees ambrisc
d’inundació
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La portaveu del Govern, Patrícia
Plaja,vaalertarahirdelagravetat
de la situació de sequera que pa-
teix Catalunya i va demanar més
esforç d’“estalvi” al ciutadà da-
vant el risc de restriccions inten-
sesa laprimavera.
Mentrequealnordd’Espanya i

al Pirineu hi està havent precipi-
tacions importants (incloent-hi
les registrades en forma de neu),
les conques internes de Cata-
lunya continuen en alerta per se-
quera.Continuasenseploure.Els
embassaments del Ter i del Llo-
bregat, que són la gran font
d’abastament a la regió de Bar-
celona i Girona, se situen a un
30%de la sevacapacitatmàxima,
quan l’any passat a la mateixa
època se situavenenun58,5%.El
nivellmés baix correspon a l’em-
bassament de Sau (19% davant
45%el 2022).Ho reflecteixen les
dades de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA).
Els embassaments de les con-

ques catalanes han continuat
aquestesúltimes setmanesel lent
descens de reserves, al marge
delasituaciódeclararecuperació
que s’està registrant als embas-
saments del conjunt d’Espanya
(on els embassaments se situen
enun48%).
Amb prou feines hi ha hagut

precipitacions a Catalunya du-
rant l’hivern. Les úniques s’han
registrat a la concadel Llobregat,
i han servit, sobretot, per alentir
eldescensdereserves iequilibrar
la situació per la falta de pluges a
la zona del Ter. Des de comença-
ment d’any no hi ha hagut preci-
pitacionsrellevants.
Actualment hi ha 515 munici-

pis en situació d’alerta, perta-
nyents a 27 comarques, una xifra
que representa una població
de6,7milionsd’habitants.Desde
l’octubre del 2021 està activat el
plade sequeracatalà, quepermet
gestionar l’escassetat d’aigua de

64 !%99&55( +*)('&%$*

Un total de 2,52 milions de
persones viuen a Espanya en
àrees de risc potencial
d’inundació. Aquesta és l’es-
timacióqueha fet elMiniste-
ri per a la Transició Ecològi-
ca sobre la població que pot
resultar afectada pels des-
bordament dels rius en zo-
nes inundables.
Aquestes dades s’han do-

nat a conèixer coincidint
amb l’aprovació dels plans
de gestió de risc d’inundació
(PGRI) per part del Consell
de Ministres, un instrument
de planificació clau per re-
duir els perills relacionats
amb les inundacions a les de-
marcacions del Cantàbric
Occidental, Guadalquivir,
Segura, Xúquer, Miño-Sil,
Duero,Tajo,Guadiana, Ebre,
Ceuta i Melilla.
La nova planificació rede-

fineix les zones inundables i
inclou una nova cartografia
de les àrees de més risc po-
tencial d’inundació, que ha
de ser actualitzada cada
6 anys, com requereix la Di-
rectiva d’Inundacions
Fonts del ministeri asse-

nyalenque els nousplans po-
tenciaran l’execució de me-
sures que incrementin l’es-
pai fluvial, la creació de
planes d’inundació o elimi-
nació d’obres de protecció
obsoletes o amb poca funcio-
nalitat, tot això en coordina-
ció amb els serveis de plani-
ficació hidrològica i la pro-
tecció dels hàbitats i
espècies.
Hi ha previstes algunes

obres de canalització de rius
en zones urbanes “on es con-
sidera necessari”; però seran
poques (sobretot a la conca
del Segura), ja que els “plans
donen prioritat a la reducció
de risc amb solucions basa-
des en la natura."

321 0/.-0,*04 El temporal va provocar ahir una dràstica caiguda de temperatures,
així com onatges i importants nevades al nord peninsular, com la que s’aprecia en
aquesta foto, en què dues persones caminen a Pedrafita do Cebreiro, a Lugo
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Les famílies gasten 1.700 milions a l’any en
classes particulars per als seus fills
Gairebé la meitat dels nens i nenes en edat escolar acudeixen, en algun moment de l’any
acadèmic, a classes particulars fora del seu centre. Ho fan per ampliar, perfeccionar, reforçar o
recuperar coneixements. Els idiomes –anglès i d’altres– són la prioritat número u de la despesa
de les famílies en aquesta educació no reglada, un sector que està començant a ser gegant.
Tant que els experts el qualifiquen d’«educació a l’ombra». Així ho explica l’últim informe
d’EsadeEcPol (Centre de Polítiques Econòmiques d’ESADE), que completa el primer –publicat
fa ara un any– i que deixa clar que aquesta educació no reglada –tant de matèries curriculars
com idiomes i ensenyaments artístics (bàsicament, música)– està implantada en totes les
etapes educatives: infantil, primària, ESO i batxillerat. La demanda és especialment en les
dues últimes.

Els idiomes, bàsicament l’anglès, concentren el 46% de la despesa en
classes particulars i són la prioritat de les famílies

L’última Enquesta de Despesa de Llars en Educació (2019-20) indica que, a Espanya, la
despesa total en classes particulars –tant dels xavals que van a la pública com a la concertada
i la privada– va ascendir a 1.700 milions d’euros, amb una xifra bastant superior a la
contemplada inicialment (850 milions). La xifra global d’escolars que acudeix a aquesta
educació addicional és del 47%, un percentatge molt similar tant en els centres públics com en
els concertats (46,5% els primers i 50% els segons).

Diferències per poder adquisitiu

Les classes particulars no són cosa de tres o quatre famílies, sinó que estan bastant esteses en
tots els segments de la població. ¿Significa això que les famílies espanyoles desconfien de
l’escola? No. Per donar una resposta, Ángel Martínez, economista i investigador d’ESADE i
coautor de l’estudi, convida a diferenciar entre les llars amb més poder adquisitiu i les que
tenen una menor capacitat econòmica. En les primeres, l’objectiu de contractar classes
particulars és oferir als seus fills i filles avantatges competitius que puguin assegurar l’accés
a institucions d’elit, des de preescolar fins a la universitat. És una formació afegida perquè els
seus fills i filles tinguin èxit laboral (i econòmic) en el futur. En el cas de les famílies amb menor
capacitat adquisitiva el ‘boom’ de les particulars s’explica per l’afany que els seus fills i filles no
es quedin enrere i no repeteixin curs. El seu objectiu no és tant triomfar i destacar sinó
«recuperar i posar remei». 

Les famílies gasten 1.700 milions a l’any en el que els experts anomenen
«educació a l’ombra»

L’investigador d’ESADE explica que les classes particulars –no s’han de confondre amb les
extraescolars que s’imparteixen en el mateix centre educatiu en què està matriculat l’alumne–
estan vivint un auge. «En els últims 15 anys, han passat de ser una cosa residual a estar molt
present entre les famílies», explica l’autor de l’estudi. ¿Corre el risc Espanya que l’‘educació a
l’ombra’ arribi a menjar-se l’educació reglada que s’imparteix en l’escoles? «Per ara no, però si

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230118/meitat-escolars-acudeixen-classes-particulars-81297285
https://www.elperiodico.com/es/educacion/20181028/profesores-reclaman-mas-medios-ensenar-ingles-7114754
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220126/auge-clases-particulares-espana-24-estudiantes-informe-esade-13152389


continua aquesta tendència caldrà veure-ho», conclou.

Espanya encara està lluny de tenir les xifres de la Xina, país on el sistema educatiu té un
fortíssim component de competitivitat i en el qual gairebé el 90% dels estudiants acudeix a algun
tipus de classes particulars. La puixança d’aquesta indústria –sobretot, tutories ‘online’– és de
tal calibre que el Govern ja ha posat límit i ha mostrant la seva intenció de regular el sector, que
va començar a ser un gegant ja abans de la pandèmia, amb l’enorme impuls de les ‘apps’
educatives.

Inici a infantil

Crida l’atenció que, a Espanya, l’‘educació a l’ombra’ comença en el segon cicle d’infantil, una
etapa educativa que ni tan sols és obligatòria. El 30% dels nens i les nenes d’aquesta edat (amb
cinc punts percentuals més a la concertada que a la pública) acudeixen a classes particulars. A
primària, el percentatge augmenta fins al 45% a les dues xarxes mentre que a ESO i batxillerat
es dispara a un 63% i un 74% respectivament a la xarxa concertada mentre que en la pública ho
fa fins al 51% i el 56%. «Són xifres –insisteixen els autors– que s’acosten ja a les dels països
asiàtics que fins ara vèiem molt llunyanes».

L’’educació a l’ombra’ implica una despesa total mitjana i afegida de 270 euros per curs i
estudiant, xifra que va augmentant al llarg de la vida escolar. En el segon cicle d’infantil és de
117 euros. A primària puja a 223 euros. A ESO, a 358 euros. I a batxillerat, a 420 euros.

Per autonomies

Notícies relacionades

L’estudi d’ESADE especifica que si bé la mitjana dels escolars que acudeixen a classes
particulars és del 47%, existeixen diferències entre autonomies. Euskadi està al capdavant
(56% d’alumnes), seguit del País Valencià (51%) i Castella i Lleó (51%). Catalunya també està,
tot i que lleugerament, per sobre de la mitjana (48%). A la cua se situen Castella-la Manxa
(36%) i Madrid (41%). Tanmateix, Madrid, seguida de Catalunya, és el territori on més despesa
es registra: 350 euros per estudiant. «Aquest resultat, aparentment contradictori, s’entén perquè
la despesa està desigualment distribuïda, amb una minoria d’alumnes concentrant gran part de
la despesa», explica el coautor.

Després d’analitzar les dades, EsadeEcPol reclama dues mesures a les autoritats educatives i
administratives. La primera, mesurar al detall i amb més freqüència l’impacte de les classes
particulars per tenir una radiografia molt més exhaustiva. I segona, reforçar les classes de suport
i les tutories que ofereixen les escoles per ser una alternativa pública a un sector privat
imparable.
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Lo mismo son compañías que co-
tizan en Wall Street y que se dedi-
can a la enseñanza online, que 
academias más profesionalizadas 
instaladas en los barrios, que un 
estudiante de grado universitario 
que busca ganarse un dinero con 
clases particulares. Son los que 
están detrás del negocio de la  
«educación en la sombra», un sec-
tor que mueve 1.700 millones de 
euros al año y que recibe ese cali-
fi cativo porque se ha convertido en 
la «sombra» (valga la redundancia) 
del sistema educativo formal y que, 
en, alguna medida, forma parte de 
la economía sumergida. Lo cierto 
es que la demanda de las clases 
particulares en España se ha tripli-
cado en los últimos quince años y 

Rocío Ruiz. MADRID

►El 47% de los 
alumnos recibe 
«educación en la 
sombra». La 
demanda se ha 
triplicado en 15 años

Las clases 
particulares, un 
negocio de 1.700 
millones al año

tagos van a tener que vivir en un 
entorno cada vez más competitivo 
y que cuando acaben sus estudios 
van a encontrar un mercado de 
trabajo hostil. En esa competición, 

las familias están dispuestas a in-
vertir lo que haga falta», explica 
Juan Manuel Moreno, catedrático 
de Didáctica y Organización Esco-
lar de la UNED y Senior Policy Fe-
low de Educación en EsadeEcPol. 

A esta circunstancia el experto 
añade que el número de hijos por 
familia es cada vez menor y es po-
sible invertir más en educación. Y 
otro punto importante: «Las fami-
lias demandan una atención más  
individualizada, una persona que 
sea capaz de guiarlos y de darles 
una atención más a la medida del 
niño». 

 Así las cosas, el gasto medio por 
alumno en clases particulares es 
de 270 euros por curso escolar, 
aunque el desembolso varía de-
pendiendo de cada autonomía. 
Mientras que Madrid está a la ca-
beza en la inversión que hacen los 
padres, con un gasto de 350 euros 
al año de media, Castilla-La Man-
cha es en la que menos se destina: 
153 euros. 

Otra de las conclusiones que 
arroja el estudio es que, de cada tres 
euros dedicados a clases particula-
res, uno va destinado a reforzar y 
recuperar y dos a ampliar y perfec-
cionar conocimientos. De ahí que 
el informe señale que las clases 
particulares «son un factor de des-
igualdad muy importante. La clave 
sería que las familias no tengan que 
gastar ni un euro y el sistema sea 
capaz de ofrecer el apoyo sufi cien-
te a los niños en riesgo de fracaso 
escolar», explica Moreno. Porque 
luego están las garantías de calidad 
que pueda ofrecer el servicio. «No 
las hay, pero si hay algo en lo que a 
los padres les merece la pena des-
pilfarrar es en sus hijos».

La Fundación Joan Miró y la Fun-
dación «la Caixa» llevan años tra-
bajando conjuntamente en favor 
de la difusión de la cultura para 
tratar de acercarla al mayor núme-

ro de personas posible. Reciente-
mente esta colaboración ha dado 
un paso más y, aprovechando las 
posibilidades que ofrecen los en-
tornos digitales, abre un nuevo 
capítulo con la incorporación de 
contenidos y materiales de la Fun-
dación Joan Miró a CaixaForum+, 
la plataforma de emisión de con-
tenidos de vídeo y audio bajo de-
manda impulsada por la Funda-
ción «la Caixa».

Así, el museo barcelonés se con-
vierte en una de las primeras ins-
tituciones museísticas que cola-
boran en CaixaForum+, junto con 
otras como el Museo Británico, el 

R. S. BARCELONA

►La colaboración 
da un paso más con 
la incorporación         
de contenidos a 
CaixaForum+

Las fundaciones Joan 
Miró y «la Caixa», 
juntas por la cultura

Prado, el Guggenheim de Bilbao o 
el American Museum of Natural 
History. Y si en un principio este 
tan solo mostraba material de su 
fondo audiovisual de arte contem-
poráneo a través del canal que la 
Fundación Miró tiene en la plata-

forma, ahora la colaboración entre 
esta y la Fundación «la Caixa» ha 
dado un salto hacia adelante al 
iniciarse en la producción de con-
tenidos de nueva creación con el 
audiovisual «Los tapìces de Joan 
Miró. Del hilo al mundo».

Entre los contenidos disponi-
bles está este film, desarrollado 
por la productora BAS y dirigido 
por Anna Sanmartí. Se trata de un 
reportaje documental sobre el ta-
piz de gran formato que Joan Miró 
y Josep Royo crearon para la Fun-
dación «la Caixa» en el año 1980. 
La coproducción muestra las ta-
reas de conservación preventiva 
de dicho tapiz que se realizaron en 
CaixaForum Barcelona entre mar-
zo y abril de 2022, gracias a las 
cuales la obra textil se pudo expo-
ner hasta el verano en el contexto 
de la exposición «La Estrella de 
Miró», y en la actualidad esta se 
muestra al público en CaixaForum 
Madrid.

Hasta ahora la 

Fundación Joan Miró 

solo mostraba su 

fondo; ahora, creará 

nuevos proyectos

Fuente: EsadeEcPol Infografía LA RAZÓN

UNA NECESIDAD EN AUMENTO

Porcentaje de alumnos con gasto en Educación en la Sombra por
etapa educativa

Gasto medio por alumno en Educación en la Sombra por etapa educativa
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bolsan hasta tres veces más que los 
que escolarizan a sus hijos en es-
cuelas públicas. Y esto tiene que ver 
con el hecho de que cada vez hay 
mayor conciencia de que sus vás-

representa un porcentaje cada vez 
más importante del gasto privado, 
según constata un estudio de Esa-
deECPol, que hace una radiografía 
del sector por etapa escolar, capa-
cidad económica de los hogares, 
titularidad del centro y comunidad 
autónoma. Y lo hace tomando 
como referencia la Encuesta de 
Gasto de los Hogares en Educación 
de 2019/20 (los últimos datos exis-
tentes) y la Encuesta de Presupues-
tos Familiares para ese mismo año 
del INE.

Para hacernos una idea del al-
cance, el 47% de los alumnos espa-
ñoles reciben clases particulares. Y 
más los que van a la escuela priva-
da y concertada (50,1%) que a la 
pública (46,5%). No obstante, su 
demanda crece en las etapas más 
altas: ESO y Bachillerato, en que 
aumenta la difi cultad de las asigna-
turas (60%), si bien es cierto que los 
idiomas concentran el 46% del gas-
to en clases particulares y son la 
prioridad número uno en el gasto 
de las familias españolas en «edu-
cación en la sombra», según revela 
el estudio. «Cuantos más recursos 
tiene una familia, más gasta en cla-
ses. Los padres que llevan a sus 
hijos a un centro privado desem-
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Pública, privada o concertada: l'escola també
va per barris - Línia

Sarrià-Sant Gervasi és el districte de Barcelona amb més alumnes en centres privats. Foto: ACN

Les diferències entre districtes no només es poden apreciar en els nivells de renda. Quan parlem
d’educació, en el cas de Barcelona, es veu clarament que les famílies que viuen en barris benestants i
les famílies que ho fan en zones amb rendes baixes tenen maneres molt diferents d’afrontar l’etapa
formativa dels seus fills.

Això és el que demostren les xifres del Consorci d’Educació de Barcelona relatives als anys 2020 i 2021
sobre el percentatge d’alumnes matriculats en escoles públiques, privades i concertades a la capital
catalana. D’aquesta manera, a Sarrià-Sant Gervasi un de cada cinc alumnes d’entre 3 i 16 anys estudia
en centres privats i set de cada 10 en concertats. Passa una cosa semblant a les Corts, on només tres de
cada 10 alumnes estudien en centres públics. Per contra, a Sant Martí i a Nou Barris, més del 60% dels
alumnes estan matriculats en escoles o instituts públics i només dos de cada 100 en centres privats.

Al global de Barcelona, la tendència és molt diferent, ja que un de cada 10 alumnes estudia en centres
privats, quasi cinc de cada 10 ho fan en centres concertats i quatre de cada 10 en públics.

Segons explica el director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, “Sarrià és poc representatiu de
Catalunya i de Barcelona”. “Crida l’atenció, però al nostre país, per sort, és estadísticament molt poc
habitual un barri que ja té segregació residencial i on hi ha molta escola privada i poca de pública”,
afegeix.

Així mateix, Palacín considera que l’excepció que representen Sarrià-Sant Gervasi i les Corts es
produeix a molts altres indrets del món. “A tots els països, la classe molt alta, que pot representar entre el
3 i el 8% de la població, busca escoles privades elitistes perquè els seus fills vagin amb fills d’altres rics
per reproduir les relacions de classe elitistes i no barrejar-se”, critica. “És una estratègia de tancament

https://liniaxarxa.cat/a-fons/publica-privada-concertada-escola-tambe-va-per-barris/
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/01_documents_de_referencia/Memoria_consorci_2020_2021.pdf


social”, puntualitza.

En una línia similar s’expressa la portaveu del sindicat educatiu USTEC, Iolanda Segura, quan afirma
que “les famílies amb poder adquisitiu, com que es poden pagar escoles concertades o privades on no hi
va l’alumnat amb rendes baixes, prefereixen portar els seus fills a escoles on no hi ha immigració o
famílies desestructurades”.

També són una excepció

Si ens situem a l’extrem contrari, als barris amb rendes més baixes també hem de parlar d’anomalia en
comparació amb el que passa a Barcelona i a Catalunya. “Són poc representatius i estan molt
estigmatitzats i segregats residencialment”, assenyala el director de la Fundació Bofill. Es refereix a
barris com el Raval, la Mina, Sant Roc o la Florida i, segons el seu parer, hi calen “mesures i inversió
social intensiva” per evitar la segregació escolar. “En realitat, la gran majoria de barris són força mixtos,
tenen oferta d’escola pública i concertada”, apunta.

En aquest sentit, l’expert considera que el repte educatiu més gran de Catalunya, però sobretot de
Barcelona, passa per combatre la desproporció d’escoles concertades.

Dades del Consorci d’Educació de Barcelona del percentatge d’alumnes per centres. Foto: Arxiu

El pes de la concertada

Si Catalunya fos un estat, seria el setè de tota l’OCDE amb més pes de l’educació concertada.
Actualment, aquesta representa el 31% del total de la matrícula al territori. Per la seva banda, si
Barcelona fos un país, seria el tercer de l’OCDE amb més escola concertada, per darrere dels Països
Baixos i del Regne Unit.

Tot i que els centres educatius d’aquesta mena haurien de ser gratuïts, tal com explica Palacín, “molts
cobren una quota falsament voluntària als pares, que pot variar entre els 100 i els 900 euros al mes”.



Això suposa un impediment per a l’alumnat de famílies amb rendes baixes. “Hi ha un filtre que genera
segregació entre escoles properes d’un mateix barri”, diu el director de la Fundació Bofill. Per a Segura,
“l’escola concertada és una escola discriminatòria i segregadora per raó de classe”.

Segons Palacín, aquesta situació es produeix perquè les classes mitjanes opten per matricular els seus
fills en escoles del barri on no hi ha diversitat. En aquest sentit, considera que és responsabilitat de
l’administració treballar per fer entendre a la classe mitjana que “la diversitat no és una amenaça de la
qual fugir, sinó una oportunitat d’aprenentatge enriquidora”.
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Finaliza la fase de medidas de la calidad del
aire en escuelas de Cataluña - UPC
Universitat Politècnica de Catalunya
Este mes de enero finalizan las medidas de la calidad del aire en centros escolares e institutos
de Cataluña, en el marco del proyecto IAQ4EDU, coordinado por el Grupo de Investigación e
Innovación en la Construcción (GRIC) de la UPC.

La Escuela Joaquim Ruyra de Hospitalet de Llobregat es uno de los 20 centros donde se han
recogido datos para el proyecto 'Estrategias de ventilación optimizadas considerada la calidad
del aire interior, el confort térmico y el consumo de energía en edificios educativos' (IAQ4EDU).
El proyecto está liderado por la profesora Marta Gangolells, de la Escuela Superior de
Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), y el profesor Pablo
Pujadas, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB), ambos
investigadores del Grupo de Investigación e Innovación de la Construcción (GRIC) de la
Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC).

La recogida de datos experimentales les ha permitido monitorizar la calidad del aire en estos
centros de cara a establecer estrategias de ventilación optimizadas, que tengan en cuenta
aspectos como la calidad del aire interior, el confort térmico y el consumo de energía, al
tiempo que se ayuda a optimizar el consumo de energía.

Estas se han llevado a cabo, desde hace un año, y durante tres períodos representativos
diferentes − primavera, verano e invierno− en centros de zonas climáticas diferentes de
Cataluña: el Área Metropolitana de Barcelona, la Plana de Lleida/Osona, la zona de costa
(Tarragona / Cambrils) y zona de montaña (Pirineos/Montseny).

Su objetivo es elaborar la primera guía operativa para la correcta ventilación de los centros
escolares.

El proyecto se desarrolla durante un período de tres años y está financiado con unos 130.000
euros por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El equipo de investigadores, que cuenta con la participación en el proyecto de los doctorandos
Sen Miao y Juan Tugores, prevé tener resultados del estudio en septiembre de 2024.

Más información

https://www.upc.edu/es/sala-de-prensa/noticias/finaliza-la-fase-de-medidas-de-la-calidad-del-aire-en-escuelas-de-cataluna
https://agora.xtec.cat/ceip-jruyra-l-h/
https://iaq4edu.upc.edu/es
https://futur.upc.edu/MartaGangolellsSolanellas
https://eseiaat.upc.edu/es?set_language=es
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https://gric.upc.edu/es
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El Projecte Educatiu de Ciutat impulsa una iniciativa de
memòria històrica | Les notícies i tota la informació del Baix
Llobregat i l'Hospitalet

El Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de l’Ajuntament d’Esparreguera ha impulsat la iniciativa Camins de Pau, per a treballar la memòria
històrica i la cultura de la pau amb l’alumnat de 5è de primària i 4t d’ESO de tots els centres educatius del municipi.

 

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.

 

Amb aquests propòsits, el dilluns 30 de gener, Dia Internacional Escolar de la No Violència i la Pau, tindran lloc les activitats 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.

 

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, perquè pretén ser un projecte que se celebri cada any i així ens
assegurem que d’aquí unes generacions tots els infants i joves hauran passat per aquesta experiència i en tindran un record”,
ha apuntat Llordella.

https://elfar.cat/art/43261/el-projecte-educatiu-de-ciutat-impulsa-una-iniciativa-de-memoria-historica


 

El projecte també compta amb diverses activitats prèvies que començaran el dilluns 23 de gener a les 12 hores a l’espai mensual dedicat
a memòria històrica de Ràdio Esparreguera, que ha programat un col·loqui amb la historiadora, Joana Llordella; la tècnica en gestió
documental i responsable de l’Arxiu Municipal d'Esparreguera, Rosa Maria Codina, i el president d’Amical de Mauthausen, Juan Manuel
Calvo, per parlar sobre el Dia internacional de commemoració de les víctimes dels camps d’extermini. El mateix dilluns 23 de gener, i fins
el dissabte 4 de febrer, la Biblioteca Municipal l’Ateneu  acollirà l’exposició Camins de Pau i hi haurà una guia de lectura relacionada
amb el projecte.

 

Així mateix, el dijous 26 de gener, a les 18 hores, la sala d’actes de la biblioteca acollirà una sessió del Club de lectura sobre la novel·la
Apeirògon, de Colum McCann, amb Neixé Castellano, antropòloga, i Cecília Reifs, bibliotecària. El divendres 27 de gener, Dia
Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, tindrà lloc la conferència del filòsof, especialitzat en
geografia i històrica econòmica, Fèlix Figueras, sobre “Camps de Concentració. Orígens i història”, a les 18.30 hores tarda a la sala
d’actes de Can Pasqual. Finalment, el dilluns 30 de gener el president d’Amical de Mauthausen, Juan Manuel Calvo, oferirà una xerrada
a l’alumnat de 4t d’ESO a l’institut El Cairat.
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Familias de la escuela Salvador Espriu de
Montgat en lucha por unas instalaciones
"dignas y seguras"
La Asociación de Familias (AFA) de la Escuela Salvador Espriu de Montgat (Barcelona) ha
convocado una acción reivindicativa el jueves 26 de enero a las 19 horas en el pleno del
ayuntamiento para reclamar "unas instalaciones seguras y dignas para que no sea un
peligro ir a la escuela".

 Según ha explicado la presidenta del AFA, Zuqueca Enano, a Crónica Global, esta fue la
primera escuela pública del municipio y el edificio del centro, que data de los años 70, ha ido
respondiendo a las necesidades sin actualizaciones ni remodelaciones.

Una acción “insuficiente”

 Las familias lamentan que, después de "más de 20 años pidiendo instalaciones dignas", la
Concejalía de Educación de Montgat no haya dado "una respuesta satisfactoria", más allá de
pequeñas acciones de mantenimiento "de mínimo esfuerzo".

 Sus reclamaciones están enmarcadas en el Decreto Ley 4/2014 de la Generalitat de
Catalunya, que "establece que la gestión de la reparación y el mantenimiento de los centros
públicos de los niveles obligatorios de la educación primaria son competencia municipal".

Sin compromiso de mejora

"Los servicios territoriales del Departamento de Educación de la Generalitat hicieron una
visita técnica al centro el pasado 17 de noviembre y concluyeron que no habría ningún acuerdo
para construir un edificio nuevo ni compromiso de mejora", ha explicado la AFA. En este
sentido, se quejan del "inmovilismo de las dos administraciones implicadas".

 Entre otras cosas, piden que se gestione la retirada de escombros, ya que el terreno, antes de
ser cedido a la escuela, era un vertedero de obras y, de vez en cuando, los niños recuperan
tochos, alambres o piedras. También piden soluciones al cerramiento del centro, cuyas vayas
están agujereadas y construir un gimnasio en condiciones legales y seguras.

Sello de calidad

La AFA  concluye su reivindicación insistiendo en que se trata de una escuela que cuenta con
un proyecto educativo de calidad que incluye, entre otros, un premio nacional eTwinning y dos
sellos de calidad.

Además, cuentan con el reconocimiento de escuela Erasmus+ gracias a sus proyectos
internacionales y es una de las escuelas más transformadas digitalmente.

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/escuela-salvador-espriu-lucha-nstalaciones-dignas_763010_102.html?utm_source=widget&utm_medium=externo&utm_campaign=consalud
https://agora.xtec.cat/ceip-espriu-montgat/
https://cronicaglobal.elespanol.com/cataluna-uno-a-uno/montgat-463
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/escuela-felip-neri-publica_739043_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/detienen-trabajador-colegio-badalona-provocar-incendio_754250_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/administraciones-publicas
https://cronicaglobal.elespanol.com/letraglobal/letras/filosofia/reivindicacion-santayana_738506_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/global-content/instituto-maria-espinalt-consolida-su-proyecto-educativo-en-nuevo-edificio-poblenou_480793_102.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-no-universitario/premios/premios-nacionales-etwinning.html
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Parets presenta la segona fase de renovació
del pati de l'escola municipal Pau Vila - El 9
Nou
L’Ajuntament de Parets va presentar, aquest dilluns, la segona fase de la reforma del pati de
l’escola municipal Pau Vila.

La reforma s’inscriu dins del projecte Transformem els patis de les escoles públiques del
municipi i té un pressupost de 67.000 euros i una previsió d’obres de tres mesos.

La presentació es va fer a la mateixa escola Pau Vila. L’alcalde, Francesc Juzgado va dir que
no es tracta només de mobiliari, equipaments o jocs sinó de fer obres al talús i canalització
d’aigua de pluja.

El projecte de transformació dels patis busca fer-los més inclusius, naturalitzats i amb
perspectiva de gènere per tal que els alumnes passin més estones a l’aire lliure.

Espais d’aprenentatge

Transformem els patis s’ha fet a totes les escoles d’infantil i primària de Parets per convertir-los
no només en zones d’esbarjo sinó també en espais d’aprenentatge.

D’altra banda, els nous patis es projecten com a espais més verds i, per això es proposa
millorar i augmentar el volum de vegetació i plantejar-los com a refugis climàtics.

La regidora d’Educació, Casandra Garcia, va afegir que, en tractar-se d’una escola
municipal, s’ha aprofitat per fer la inversió en clavegueram, xarxa de connexió interna i
moviment de terres.

A la presentació del projecte hi van assistir també la regidora d’Equipaments, Laura Lozano i
la directora de la mateixa escola Pau Vila, Pilar Piernau.

COMENTARIS
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Unos 500 alumnos ESO Cerdanyola
asistirán a programa trastornos
alimentarios
Barcelona, 17 ene. (EFE).- Un total de 500 alumnos de cuarto de ESO de Cerdanyola del Vallès
(Barcelona) serán los primeros de Cataluña en participar en el "Programa de prevención
primaria y secundaria de los trastornos alimentarios en la educación secundaria obligatoria".

El programa está impulsado por la Fundación Instituto Trastornos Alimentarios (FITA), que son
especialista en el tratamiento y la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y de la
salud mental de inicio en la etapa adolescente.

Durante 10 años, el programa se ha desarrollado en Mijas (Málaga) con buenos resultados y
ahora se llevará a cabo en Cerdanyola como experiencia piloto para extenderlo a otras
poblaciones catalanas, ha informado el ayuntamiento catalán.

El objetivo del programa es ayudar a prevenir el desarrollo de problemáticas de salud mental,
promover la detección temprana de los trastornos alimentarios, facilitar la conciencia de
enfermedad cuando el trastorno se muestra de forma incipiente para revertirlo y abordarlo
cuando se ha desarrollado.

La iniciativa consta de dos fases. En la primera, destinada a los estudiantes, a sus familias y a
los docentes, se llevarán a cabo talleres de promoción de la salud mental, de prevención y
detección temprana de los trastornos alimentarios para familias y de formación en prevención y
detección temprana de los trastornos en los adolescentes.

La segunda fase se centrará en aquellos adolescentes a los que se haya detectado un inicio o
riesgo de desarrollar un trastorno de alimentación.

Una vez detectado el trastorno, el programa persigue promover la demanda de ayuda y facilitar
el acceso a un tratamiento especializado en el que se potencian los factores de protección y se
promueve la conciencia de enfermedad en el contexto familiar y social.

La formación en los equipos docentes para trabajar los factores de protección y la detección
temprana de los trastornos alimentarios es otro de los objetivos del programa.

Los alumnos de Cerdanyola participantes pertenecen a los institutos públicos, las escuelas
concertadas FEDAC y Escaladei y la escuela de educación especial Flor de Maig.

Según el consistorio, el programa también permitirá disponer de un diagnóstico de la salud
mental de la población adolescente del municipio que facilitará desarrollar programas de
promoción de la salud. EFE

cp/rq
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L'Escola Cèlia Artiga participa en la prova
pilot d'un programa d'emprenedoria i
cooperativisme
L'objectiu és promoure l'esperit emprenedor i competències bàsiques en els alumnes de 5è o 6è
com l'autonomia i la iniciativa personal

L'alumnat de 5é curs de l'Escola Cèlia Artiga de Reus participa en una prova pilot al territori del
Programa de foment de l'emprenedoria i el cooperativisme a les escoles que impulsa la
Diputació de Tarragona amb el suport dels ens municipals, les escoles i els ateneus
cooperatius. L'objectiu és promoure l'esperit emprenedor i competències bàsiques en el cicle
superior d'educació primària (5è o 6è) com l'autonomia i la iniciativa personal. El programa està
destinat a les escoles de la demarcació de Tarragona i els municipis que han format part de la
primera prova pilot són Reus, al Camp de Tarragona; Calafell, al Baix Penedès i Ulldecona a les
Terres de l'Ebre.

 Carme Ferrer, diputada delegada d'Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona;
Carles Prats, regidor d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus; Daniel Recasens, regidor
d'Educació i Patrícia Homs, de Coopcamp han visitat aquest matí l'escola per conèixer de
primera mà el projecte que estan treballant al llarg del curs. Aquest consisteix en la creació
d'una cooperativa de serveis simulada, anomenada Drac Taller, que ofereix tallers artístics a un
perfil infantil i juvenil. 

 Ferrer s'ha referit a la voluntat de la Diputació de fomentar «la cultura i els valors emprenedors a
la comunitat educativa del Baix Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb
aquest programa contribuïm al canvi de model productiu i de visió de futur fomentant
l'aprenentatge de valors com l'economia social, circular i sostenible de la demarcació».

 Carles Prats ha manifestat que el programa «reforça valors com la solidaritat, la igualtat
d'oportunitats i l'equitat i constitueix una eina per a la inclusió social i en benefici de tota la
societat». Mentre que Daniel Recasens, regidor d'Educació, ha posat en valor que el programa
«facilita la relació de les escoles amb l'entorn i promou l'esperit emprenedor i cooperatiu de
l'alumnat».

https://www.diarimes.com/noticies/reus/2023/01/17/l_escola_celia_artiga_participa_prova_pilot_programa_emprenedoria_cooperativisme_132516_1092.html
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Vic demana creació nou centre ESO
Batxillerat acollir projecte IES
El ple del consistori vigatà del mes de gener ha estat marcat per la presència de bona part de la

comunitat educativa de l'Institut de Vic

per reivindicar el projecte educatiu del centre i donar suport a la moció presentada per

Capgirem Vic,

que insta al

Departament d'Educació

 a la creació d'un nou centre d'ESO i Batxillerat que aculli el projecte de l'IES.

El passat 13 de gener, en el marc d'una reunió entre Educació, l'

Ajuntament

i la comunitat educativa de l'

Institut

, es va saber que el departament descartava, de moment, l'opció de deixar d'impartir aquests
estudis a l'IES, que en un futur passarà a ser un centre únicament de

formació professional.La polèmica arrencava el passat 21 de desembre,

quan el professorat va ser informat

"de forma unilateral"

que el departament "havia decidit suprimir" el 1r de Batxillera del centre pel curs vinent amb
l'objectiu de convertir l'Institut de Vic en

"un centre específic i integrat de formació professional".

Així ho explicava

Anna Solà

, membre del claustre de professors del centre, durant el ple d'aquest dilluns, i afegia que, derivat
d'aquest escenari "suposem que a continuació aniran desapareixent els ensenyaments de
Secundària i Batxillerat".

L'IES Vic fa més de

25 anys

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/69424/vic-demana-creacio-nou-centre-eso-batxillerat-acollir-projecte-ies
https://educacio.gencat.cat/ca/inici/
https://www.ivic.cat/portal/index.php
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/69334/institut-vic-podria-deixar-impartir-progressivament-eso-batxillerat?rlc=an


que ofereix aquests estudis, i des del centre volen reivindicar

"la feina ben feta del professorat",

que, segons exposen, l'avala "la confiança de les famílies i els resultats obtinguts, per exemple,
a les PAU".

També insisteixen que cada any, entren un elevat nombre de sol·licituds en prima opció per
cursar aquesta etapa educativa a l'IES per "la continuïtat formativa de poder cursar tota l'etapa
de l'educació secundària, el batxillerat i l'opció d'escollir la formació professional" al mateix
centre, un fet

"que ara no els hi podem assegurar".

Trasllat "en bloc"

En aquesta línia, l'objectiu de la

moció

presentada per Capgirem Vic, aprovada per unanimitat amb el suport de tot l'equip de Govern, i
amb els vots favorables d'ERC i de la regidora no adscrita Carme Tena, proposa propiciar

un trasllat "en bloc" del projecte educatiu

que representa l'ESO i el Batxillerat a l'Institut de Vic, tal com sol·licita també el professorat, i
insten a l'Ajuntament que

cedeixi terrenys

a Educació per agilitzar el procés.

D'altra banda, també insten al consistori a realitzar una planificació de l'ensenyament públic, i
també del concertat,

transparent i consensuada

amb tots els agents implicats.
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Es convoca la III edició dels premis literaris
'Relats a la Catedral de Tarragona' |
Catalunya Religió
ARQUEBISBAT DE TARRAGONAEls Amics de la Catedral de Tarragona han convocat la
tercera edició del Premi literari de narrativa curta 'Relats a la Catedral de Tarragona'. Aquest
projecte té l'objectiu de promoure l’ús literari del català i del castellà als centres educatius. En
aquest sentit, el certamen va adreçat als alumnes d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles
Formatius, amb un màxim d’edat de 18 anys.

El text ha de ser una narració breu relacionada amb la Catedral de Tarragona i podrà estar
escrita tant en català com en castellà. L’extensió del relat haurà de ser de tres a cinc pàgines per
als alumnes de l’ESO, Formació Professional i Batxillerat. En canvi, els alumnes de cicle mitjà i
superior d’Educació Primària hauran d’elaborar text d’una pàgina d’extensió i escrit a mà. Els
textos podran anar acompanyats d’una imatge o dibuix, però no es tindrà en compte a l’hora de
considerar l’extensió del treball.

En total, s’atorgaran cinc premis, un per a cadascuna de les categories: cicle mitjà d’Educació
Primària, cicle superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Els alumnes
premiats rebran un diploma i una tauleta. Així mateix, tots els alumnes participants rebran un
diploma de participació. També rebran un diploma els professors i els centres dels alumnes
guanyadors. La classe dels guanyadors rebrà, com a obsequi, una visita a la Catedral de
Tarragona que inclourà la pujada al campanar.

La data límit de lliurament del PREMI LITERARI 'Relats a la Catedral de Tarragona' és el dia 25
de març

L’obra s’haurà d’enviar al correu electrònic acatedra@tinet.cat posant com a assumpte 'PREMI
Relats a la Catedral'. Al cos del missatge haurà de constar el títol de l’obra, i s’haurà d’adjuntar
l’obra en format PDF i Word. Els arxius hauran de portar per nom el títol de l’obra, i al text no hi
podrà constar cap altra dada que el títol de l’obra i el cos de la narració.

Per altra banda, s’haurà d’enviar un segon correu electrònic l’assumpte del qual sigui 'III PREMI
RELATS a la Catedral — DADES'. En el cos del missatge només s’haurà d’indicar el títol de
l’obra. També s’haurà d’adjuntar un document PDF on constarà el títol de l’obra, el nom i
cognoms de l’autor, el seu DNI, l’adreça postal, el telèfon i el correu electrònic, el centre educatiu
al qual pertany i les dades del centre (adreça postal, telèfon i correu electrònic) i, finalment, el
nom i correu electrònic del professor o tutor del curs.

La data límit de lliurament dels treballs és el dissabte dia 25 de març a les dotze de la nit. Passat
aquest termini no s’acceptarà cap obra. Finalment, el dia 29 d’abril es farà públic el veredicte
que haurà escollit el jurat, format per cinc representants dels Amics de la Catedral.

Un cop finalitzat el certamen literari, les obres premiades i fins a un màxim de quinze obres
seran editades en un llibre digital dels Amics de la Catedral.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/es-convoca-iii-edicio-dels-premis-literaris-relats
https://www.arquebisbattarragona.cat/2023/01/16/els-amics-de-la-catedral-convoquen-la-iii-edicio-del-premi-literari-relats-a-la-catedral-de-tarragona/
mailto:acatedra@tinet.cat
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L’Hospitalet promou els Petits talents
científics
La Regidoria d’Educació, Innovació i Cultura posa avui en marxa la tercera edició del programa
Petits talents científics, de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), que té
com a objectiu fomentar l’experimentació, la indagació i la descoberta en l’aprenentatge de les
ciències entre l’alumnat d’educació infantil i primària. Aquest any, el programa es fa sota el títol
“Investiguem les relacions entre els éssers vius”. Petits talents científics s’insereix en l’aposta
que la ciutat fa per la divulgació científica a través del Pla estratègic de comunicació científica de
L’Hospitalet.

La iniciativa proporciona als centres educatius recursos i orientacions pedagògics que ajuden
els mestres a implantar metodologies més participatives i creatives a l’aula. Aquests recursos
permeten la realització de petits treballs de recerca i de pràctiques experimentals per part de
l’alumnat.

 

El programa té especial cura dels aspectes metodològics i didàctics per tal que els continguts
científics quedin ben inserits dins un esquema pedagògic coherent amb els continguts
curriculars de primària. Consta de 20 hores de formació reconegudes pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i es fa en col·laboració amb els Serveis
Educatius de L’Hospitalet, a través del Centre de Recursos Pedagògics (CRP).

Finalitzada la formació, els mestres han de traslladar els coneixements adquirits a l’aula.
Posteriorment, s’organitza una trobada, el Fòrum d’experiències, en el qual els centres
educatius que hi han participat exposaran els seus treballs d’investigació en l’aula.

En aquesta tercera edició es comptarà amb la participació de nou centres de la ciutat: la Marina,
Ernest Lluch, Pau Vila, Pere Lliscart, Puig i Gairalt, Maria Miret, Paco Candel, Bernat Metge i
Sant Gervasi.

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/lhospitalet-promou-petits-talents-cientifics
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Una eina per ajudar als nens amb dificultats
per aprendre a llegir - Herrera a Cope
Catalunya i Andorra - COPE
L'aprenentatge de la lectura és una de les capacitats principals que aprenen els nens i nenes en
edats primerenques, i és fonamental per al desenvolupament i l'èxit escolar i acadèmic. Amb tot,
en alguns casos suposa un important repte i presenta diverses dificultats per a certs menors. És
més, els infants que tenen bones habilitats lingüístiques orals aprenen a llegir millor que els que
presenten dificultats.

En aquest context, un equip d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya crearà un
programa interactiu i personalitzat, anomenat PICOFON, per contribuir al desenvolupament
de la parla i el reconeixement gràfic de les paraules dels infants.

"L'objectiu principal de PICOFON és dissenyar, crear, avaluar i implementar un programa
informàtic interactiu i personalitzat per millorar la consciència fonològica en menors de tres a set
anys", apunta Llorenç Andreu Barrachina, catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de
l'Educació, investigador del grup GRECIL, de l'eHealth Center de la UOC, i responsable
principal del projecte.

Es considera consciència fonològica la capacitat i habilitat que permet als menors identificar,
reconèixer, diferenciar i assimilar els sons i fonemes que constitueixen les paraules. És a dir, és
una competència mitjançant la qual es poden reconèixer i analitzar les diferents unitats del
llenguatge, com ara les síl·labes, les unitats intrasil·làbiques i els fonemes. Es tracta d'un
aspecte fonamental a l'hora de transformar les paraules escrites en llengua parlada i, per
tant, en la lectura i la comprensió lectora.

"El nivell de consciència fonològica en l'educació infantil és un predictor particularment
important de la fluïdesa lectora que aconseguiran posteriorment en l'educació primària, i el
desenvolupament d'aquesta capacitat des d'etapes molt inicials de l'educació infantil beneficia
l'aprenentatge posterior de la lectura", destaca l'investigador.

Noves tecnologies i personalització per al desenvolupament

D'aquesta manera, PICOFON inclourà novetats com la implementació de diferents tecnologies
innovadores, l'ús d'intel·ligència artificial (IA) per personalitzar les activitats a cada usuari i la
integració d'un dispositiu de captació d'imatge. Amb tots aquests elements, es vol fomentar la
interactivitat entre l'usuari i el programa mitjançant la integració dels moviments corporals i
manuals amb activitats que contribueixin a millorar la consciència fonològica. Tot això, amb una
anàlisi permanent de les funcionalitats del projecte per avaluar l'efectivitat del programa en
matèria de consciència fonològica.

"Les novetats principals del projecte són el fet que integri la pràctica basada en l'evidència
sobre la intervenció en la consciència fonològica amb el treball interactiui la intel·ligència
artificial per personalitzar l'aprenentatge", destaca Andreu. L'investigador assenyala, a més,
que la integració del moviment humà en una tasca d'aprenentatge cognitiu afavoreix

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/herrera-a-cope-catalunya-i-andorra/noticias/una-eina-per-ajudar-als-nens-amb-dificultats-per-aprendre-llegir-20230117_2499114
https://www.uoc.edu/portal/ca/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/kit-premsa/guia-experts/directori/llorenc-andreu.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/psicologia_ciencies_educacio/index.html
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/grup-de-recerca-en-cognicio-i-llenguatge


l'aprenentatge a causa dels efectes cognitius i fisiològics que té. "Les activitats que combinen
moviments corporals i activitats de llenguatge oral són un bon context per a l'aprenentatge dels
infants, amb desenvolupaments tecnològics avançats que incorporen intel·ligència artificial per
optimitzar-ne les funcionalitats", afegeix l'expert.

Actualment, no hi ha dades precises sobre la prevalença de menors que presentin aquestes
particularitats vinculades a les dificultats en la consciència fonològica. Amb tot, s'estima que els
trastorns del llenguatge com la dislèxia afecten prop d'un 7 % de la població. "És possible
que els menors que pateixen aquest tipus de trastorns del llenguatge també presentin dificultats
en consciència fonològica, i una intervenció primerenca en la consciència fonològica millora i
potencia l'aprenentatge inicial de la lectura i l'escriptura", apunta Andreu.

Eina complementària per a la formació i l'educació

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Així, gràcies a l'aplicació de diferents tecnologies i metodologies, PICOFON permet la
personalització de continguts i exercicis educatius a cada usuari perquè aprengui al seu ritme
i amb les activitats més ajustades a les seves necessitats i característiques. D'aquesta
manera, aquest projecte pot ser un complement més per a les tasques que porten a terme en
l'àmbit escolar el professorat i altres professionals que intervenen en l'educació i la formació
dels menors: mestres d'educació especial, logopedes, psicòlegs o pedagogs. "Volem que
PICOFON tingui un gran impacte en l'àmbit de l'educació i la logopèdia i que el programa
es consolidi com una eina fonamental per al treball de la consciència fonològica", recalca
Andreu.

Els resultats d'aquest treball es publicaran en revistes científiques i es presentaran en diversos
congressos nacionals i internacionals sobre tecnologia educativa i sobre l'adquisició i les
dificultats del llenguatge i la lectura. Igualment, també està previst un pla de difusió social del
programa, la participació en les fires del sector educatiu i logopèdic, i la creació d'una pàgina
web pròpia. "L'objectiu és mostrar totes les funcionalitats del programa PICOFON en els
entorns i sectors en què té interès i aplicació", conclou Andreu.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat ambLlorenç Andreu Barrachina, catedràtic dels
Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, investigador del grup GRECIL, de l'eHealth
Center de la UOC, i responsable principal del projecte. (àudio).

https://www.uoc.edu/portal/ca/news/kit-premsa/guia-experts/directori/llorenc-andreu.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/psicologia_ciencies_educacio/index.html
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/grup-de-recerca-en-cognicio-i-llenguatge
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