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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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El alumnado de religión católica baja en
todas las comunidades autónomas
Madrid, 19 ene (EFE).- La cifra de alumnos que asisten a la clase de religión católica ha bajado
en todas las comunidades en el curso 2020-2021, el último del que hay datos, una bajada
sostenida en el tiempo que se repite en centros públicos, privados y concertados.

Un 59,5% han elegido esta asignatura de oferta obligatoria en España, pero voluntaria para el
alumno, según el anuario estadístico del Ministerio de Educación "Las cifras de la educación en
España. Curso 2020-2021 (Edición 2023)", recientemente publicado.

Así, más de tres millones de alumnos van a religión católica, a los que se suman los que acuden
de forma minoritaria a la asignatura de religión evangélica, islámica y judía, en todos los casos
por debajo del 1 por ciento sobre el total del estudiantado.

Con la entrada en vigor en enero de 2021 de la última reforma educativa, la ley Celaá o Lomloe,
la clase de religión ha dejado de contar para el cálculo de la nota media del curso y tampoco
tiene una asignatura espejo, pero el centro debe garantizar la atención educativa al alumno en
las horas en las que sus compañeros acuden a religión.

Con la Lomce del PP, la religión sí tenía asignatura alternativa, es decir, se obligaba de elegir
entre ella y otra, y su nota contaba, lo que favorecía la elección de religión por considerarla
menos exigente que el resto de opciones (otro idioma, dibujo técnico...).

El descenso registrado durante el curso 2020-2021 es acorde a la tendencia de los últimos
años, con unas cifras muy lejanas al 83 % de estudiantes que cursaban esta materia dos
décadas atrás (en el curso 2000-2001).

Sí se mantiene en el tiempo el bajo número de jóvenes de Bachillerato que optan por religión
católica, frente a los de la etapa de Educación Primaria y, en menor medida, los de Secundaria
Obligatoria (ESO), siendo mucho más popular en los centros concertados y privados.

A continuación el desglose por comunidades autónomas en los cursos 2019-2020 y 2020-2021
de los alumnos que toman clases de religión católica en todos los centros:

CCAA Primaria 2019-2020/2020-2021 ESO 2019-2020/2020-2021 Bachillerato 2019-
2020/2020-2021

Todos 61,2/59,5% 57,7/56,2% 36,3/35,6%

Andalucía 77,5/75,4% 68,7/67,4% 69/68,5%

Aragón 60,1/58,1% 56,7/55,5% 36,2/34,8%

Asturias 65,9/63,8% 67,5/65,2% 19,8/26,6%

Baleares 52,9/51% 46,6/44,8% 18/18,4%

Canarias 68/66,1 58,3/54,7% 38/36,7%

https://www.lavanguardia.com/vida/20230119/8693692/alumnado-religion-catolica-baja-todas-comunidades-autonomas.html


Cantabria 69,7/67,8% 66,9/64,7% 39,6/34,7%

C.León 73/72,1 73,1/72,4% 21,1/20,9%

C.La Mancha 74,9/73,5% 69,3/67,4% 26,6/25,6%

Cataluña 39,6/38,5% 40,3/67,4% 12/25,6%

C.Valenciana 57,6/55,9% 56,2/53,5% 33,6/32,7%

Extremadura 83,5/82% 77,6/76,4% 42,7/43,3%

Galicia 62,4/60,1 60,4/58,4% 36,9/43,3

C.Madrid 60,1/58,5% 55,5/54,8% 40,8/39,8%

Murcia 70,2/68,6 64,8/63,6% 25,9/25%

Navarra 55,3/53,2% 55/53,6% 20,5/192%

País Vasco 38,5/37,2% 41,1/40,1% 23,4/23,2%

La Rioja 69,1/68,1% 72,9/27,9% 22,8/21,6%

EFE

msr/jdm
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El Consejo Escolar pide alargar la 
educación obligatoria a los 18 años

E
l Consejo Escolar del Esta-
do, el órgano de participa-
ción de los sectores más di-
rectamente relacionados 

con el mundo educativo, plantea 
en su último informe una refle-
xión: debatir la extensión de la edu-
cación obligatoria hasta los 18 
años en España. Actualmente, la 
educación obligatoria –y gratuita, 
según dicta la Constitución– abar-
ca desde los seis años (primero de 
primaria) a los 16, cuando finaliza-
da la ESO y comienza la edad legal 
para trabajar. Tras la ESO, el itine-
rario académico no obligatorio pa-
sa por bachillerato o FP. 

El Consejo Escolar –que realiza 
una labor consultiva, de asesora-
miento y de propuesta al Gobier-
no– eleva esta recomendación al 
Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional, las administracio-
nes autonómicas (competentes en 
la materia) y a toda la comunidad 
educativa en general. El plantea-
miento está incluido en su informe 
2022 sobre el estado del sistema 
educativo, en el apartado de pro-
puestas de mejoras, junto con otras 
ideas como reducir la ratio de 
alumnos por clase (una vieja recla-
mación para la que es necesario un 
cambio legal), mejorar los servicios 
de orientación en los centros edu-
cativos y seguir apostando por las 
becas. 

No es la primera vez que el orga-
nismo pide iniciar el debate de 
alargar la educación obligatoria 
con el objetivo de reducir el aban-
dono escolar temprano. En su in-
forme de 2015 ya lo reclamaba, ha-
ciendo suya una resolución del Par-
lamento Europeo, que en 2011 su-
girió la idea de extender la educa-
ción obligatoria para, precisamen-
te, combatir el abandono escolar 
temprano. Es algo que ya se da en 
algunos Estados de Alemania, así 
como Portugal, Países Bajos y Hun-
gría. En algunos casos, los estudios 
se pueden realizar a tiempo parcial 
y combinarlos con algún empleo. 
Mientras, en Francia e Italia la edu-
cación obligatoria dura 10 años, 
igual que en España. 

A nivel europeo, el porcentaje 
de abandono es del 22%. Europa se 
marcó como objetivo llegar a 2020 
con una cifra inferior al 15%. No se 
consiguió ni a nivel europeo ni a ni-
vel español, que se quedó en un 
30% (2010-2020). Los últimos datos 
indican que se ha reducido, pero 
España no consigue bajar del 15% y 
se mantiene en el 16%, según las es-

El organismo asesor del Gobierno 
reclama desde hace años la medida

El objetivo de la propuesta es frenar  
el abandono escolar temprano

tadísticas que maneja la investiga-
dora de la Universidad de Deusto 
(Bilbao) y de Ikerbasque (la Funda-
ción Vasca para la Ciencia), Rocío 
García Carrión, que actualmente li-
dera un proyecto de la Comisión 
Europea para estudiar cómo atajar 
el fracaso escolar. 

La evidencia científica, según 
García Carrión, demuestra que son 
necesarios varios pasos. El primero, 
que las aulas sean espacios seguros, 
espacios de violencia cero. El se-
gundo, involucrar a los estudian-
tes, al profesorado, a las familias y a 
toda la comunidad para crear un 
ambiente estimulante de aprendi-
zaje. Y el tercero, una educación in-
fantil (0-3 años) de calidad. 

 
UN COSTE ASEQUIBLE / La investiga-
dora sostiene que para combatir el 
fracaso escolar hay que «diseñar es-
cuelas y aulas basadas en esa evi-
dencia científica. Cuando el profe-
sorado trabaja haciendo partícipe 
al alumnado en todo el proceso de 
aprendizaje, y además implica a 
otras personas de la comunidad, 
como las familias, se crean ambien-
tes ricos y estimulantes. Tienen que 
ser entornos seguros, libres de vio-
lencia, discriminación y rechazo».    

Dado que la educación obligato-
ria es gratuita en España, el Conse-

jo Escolar aseguró en su informe de 
2015 que el coste económico de su 
propuesta era «asequible». Sin em-
bargo, el entonces ministro de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Íñigo 
Méndez de Vigo (PP), consideró que 
universalizar la educación hasta 
los 18 años era «una mala idea», en-
tre otros motivos por el coste eco-
nómico. 

Previamente, otro titular de 
Educación –esta vez del PSOE, Án-
gel Gabilondo (ministro entre 2009 
y 2011)– puso el tema en la mesa de 
debate, pero dejando claro que la 
prolongación sería «insensata» si el 
sistema siguiera siendo rígido y «to-
dos tuvieran que cursar lo mismo». 
El sindicato CCOO también se ha 
mostrado históricamente a favor 
de la extensión. 

En Cataluña, la comunidad 
educativa también barajó la idea 
en 2016. El PSOE llegó, incluso, a 
incluirla en uno de sus borradores 
electorales. Sin embargo, la cues-
tión se ha quedado siempre en un 
debate. La nueva ley educativa, 
Lomloe (más conocida por el apelli-
do de la exministra socialista que 
la impulsó, Isabel Celaá), no inclu-
yó la extensión hasta los 18 años a 
pesar de las reiteradas sugerencias 
del Consejo Escolar y las institucio-
nes europeas.   H

ENSEÑANZA 

OLGA PEREDA 
MADRID

Darias anuncia 
el fin de las 
mascarillas en 
el transporte 
«pronto, pronto»

PANDEMIA

EL PERIÓDICO 
LAS PALMAS

La ministra de Sanidad y candi-
data a la Alcaldía de Las Palmas 
de Gran Canaria, Carolina Da-
rias, afirmó ayer que «pronto, 
pronto, pronto» se eliminará la 
obligatoriedad de llevar la 
mascarilla en el transporte, si 
bien admitió que hay que ver 
cómo evoluciona el coronavi-
rus y la situación de China. «Es-
tamos cada vez más próximos 
y habrá que ver cómo evolucio-
nan los próximos tiempos para 
tomar esa decisión pero evi-
dentemente la situación epide-
miológica cada vez es más bue-
na, pero hay que ver un poco 
cómo evoluciona el tema de 
China para adoptar la deci-
sión», apostilló durante una 
entrevista en la Cadena Ser Ca-
narias y recogida por Europa 
Press. 

De todos modos, matizó 
que queda un tiempo para va-
lorar esta situación para poder 
adoptar la decisión que «siem-
pre» irá «de la mano de las per-
sonas expertas» porque su «ex-

celente criterio, su trabajo y, 
sobre todo, la excelente campa-
ña de vacunación» ha hecho 
que se esté en España en la si-
tuación actual. Sobre la posibi-
lidad de eliminar la obligato-
riedad de la mascarilla tam-
bién en farmacias, apuntó que 
es un tema que se está «sope-
sando» atendiendo a los crite-
rios de expertos. 

 
POSITIVOS DE CHINA / En cuanto 
a los controles de covid-19 que 
se les está haciendo a los pasa-
jeros chinos que llegan a Espa-
ña, la ministra de Sanidad ex-
puso que de las 1.047 personas 
que han llegado procedente de 
China, quitando menores y pa-
sajeros en tránsito, efectivos 
son 853, se han realizado casi 
569 test, de los que dos han re-
sultado «positivos y con varian-
tes conocidas». 

Así, afirmó que se continúa 
con los controles y monitori-
zando la situación, además de 
secuenciándola. En relación 
con ello, ha subrayado que se 
ha demostrado que la «cultura 
del cuidado funciona» y ha lla-
mado a ponerse la dosis de re-
cuerdo de la vacuna contra el 
coronavirus.  H

La ministra insiste en la 
dosis de recuerdo de la 
vacuna contra el covidAlumnos de ESO asisten a clase en un instituto de Barcelona.

RICARD CUGAT

Actualmente, la 
educación 
obligatoria y 
gratuita abarca 
desde los seis 
años hasta los 16 
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Sin rastro de la investigación de Cambray
sobre la represalia al informático del Pare
Manyanet
Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, ambas respuestas se alejan de la realidad:
ni la 'conselleria' ha llamado al informático en los casi dos años transcurridos desde que EL
PERIÓDICO revelara el castigo de una escuela concertada a un trabajador que había
desenmascarado a un cura pedófilo en contacto con menores, ni consta rastro alguno de la
supuesta investigación efectuada por Educación para aclarar lo sucedido.

EL PERIÓDICO publicó la semana pasada que un juez investigará finalmente al director de la
escuela Jesús, Maria i Josep y al abogado de la orden Pare Manyanet, a la cual pertenece el
centro del distrito de Sant Andreu, por expedientar, amenazar con una querella criminal,
apartar de la escuela y despedir a un informático que había contactado con los Mossos
d’Esquadra al descubrir, en marzo de 2021, 39 gigas de pornografía infantil en el ordenador
de un sacerdote, exprofesor, que seguía en contacto con menores. 

En esa noticia se recordaba que, a pesar de tratarse de un colegio concertado por la Generalitat,
Educació no había investigado lo ocurrido y ni siquiera había contactado con el informático, que
ha vivido un calvario durante este tiempo, repudiado por la escuela, presa de ataques de
ansiedad. "Todo esto me afectó mucho. Destruyó mi autoestima e incluso tuve pensamientos
intrusivos de suicidio", explicó el afectado a este diario, tras más de año y medio de terapia
necesaria para sobrevivir a una situación que le provocó graves secuelas psicológicas. 

Ninguna llamada

Sobre el hecho de que Educació no haya investigado la represalia del centro al informático –
algo que finalmente sí hará un juez tras la denuncia presentada por la víctima–, la propia víctima
lamentaba la semana pasada en EL PERIÓDICO que Educació no haya querido escuchar su
versión de lo acontecido. También explicaba que había echado de menos una simple llamada
de apoyo de la Conselleria. Aseguraba que esto último hubiera sido de gran ayuda cuando la
dirección del centro lo amedrentó asegurándole que iba a denunciarlo por delitos que
comportaban hasta cinco años de cárcel, tal como hacía constar por escrito el severo
expediente que se abrió contra él. 

Pero Cambray este lunes en Catalunya Ràdio desmintió al informático asegurando que desde
su departamento sí se habían puesto en contacto con él. Tras esa declaración, este diario ha
vuelto a preguntar al informático si era verdad que alguien de Educació lo había llamado pero
este, sorprendido, lo ha negado de nuevo. Este diario ha trasladado la contradicción a un
portavoz de Cambray que ha matizado que la llamada de un representante de la Conselleria no
fue al informático sino a su abogada. Consultada al respecto Paula Narbona, la abogada del
informático, esta también ha negado haber recibido ninguna llamada del departamento. EL
PERIÓDICO ha preguntado de nuevo a Educació y el portavoz ha mantenido que la supuesta
llamada a la letrada existió pero, dado que a través de este diario el informático insiste en que
no se produjo, se contactará "de nuevo" con la abogada.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230118/educacio-informatico-cambray-pare-manyanet-81306950
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230110/juez-pare-manyanet-informatico-castigo-cura-pedofilo-barcelona-80942752
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230110/informatico-castigado-denunciar-cura-pedofilo-autoestima-pare-manyanet-80982351


Sin pruebas de la investigación

Educació admitió a finales de 2021 que cuanto había hecho –después de conocer por EL
PERIÓDICO qué había sufrido el informático– fue preguntar al colegio, a través de uno de sus
inspectores, si el sacerdote que será juzgado por tenencia de pornografía infantil seguía en
contacto con menores y, en paralelo, activar también a sus servicios jurídicos para personarse
como acusación particular en la causa abierta contra este clérigo.

En Catalunya Ràdio, en cambio, Cambray, que asumió el cargo de 'conseller' un mes después
de que el colegio se ensañara con el informático, respondió este lunes ofreciendo una versión
diferente a lo mantenido por Educació a finales de 2021. Cambray dijo que sí habían
investigado estos hechos y justificó su respuesta aludiendo al gesto de personarse como
acusación particular, una acción que la justicia ha rechazado. Consultado el colegio implicado
al respecto de la investigación, fuentes del Pare Manyanet mantienen lo que ya contaron hace
un año: que únicamente les consta un requerimiento por parte de Educació a propósito de la
situación del sacerdote. Nada más.

Noticias relacionadas

Este diario ha preguntado a la Conselleria acerca de este cambio de versión y fuentes de
Educació han respondido que se ha hecho "un seguimiento muy exhaustivo" de la situación y
que se abrió un expediente cuando se tuvo constancia "de la tenencia de material pedófilo". Sin
embargo, añaden que "no tienen competencia" para actuar en el caso del informático porque
ese trabajador "no era ni personal docente ni PAE". Es decir, si bien subrayan que están
pendientes de la causa abierta contra el sacerdote pedófilo, admiten que no han pedido
explicación alguna a la dirección de un centro concertado por la Generalitat que castigó al
empleado que hizo posible con su denuncia que se abriera esa causa.

Si Educació no ha hablado con el informático, como mantiene el propio informático, ni con su
abogada, como mantiene la propia abogada, y al mismo colegio implicado no le consta que la
Conselleria haya formulado ninguna pregunta sobre el trato dispensado al citado informático, ¿a
qué se refiere Cambray cuando afirma que sí han investigado estos hechos?

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20211203/educacio-castigo-no-investigo-informatico-pare-manyanet-cura-pedofilo-12936515
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Educació inclusiva: cinc anys després de
l’aprovació del decret - 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!

El fet que totes les persones, independentment de les seves característiques personals, puguin
participar de la vida comunitària, és condició necessària per a l’existència d’un sistema
democràtic de qualitat. Tal com ja proposava l’any 1996 l’informe de la UNESCO “Educació: hi
ha un tresor amagat a dins”, per assolir aquesta fita a l’escola hem d’aprendre a viure junts”. Així
doncs, ja fa anys que existeix un consens a nivell internacional sobre la inclusió de tot l’alumnat
com a element essencial per un sistema educatiu de qualitat i, en general, per una societat
democràtica.

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, cinc anys després de
l’aprovació d’aquest decret, el sistema encara és lluny de ser inclusiu. El decret va ser una
bona declaració d’intencions però impossible de desplegar a la pràctica, ja que ha anat
acompanyat d’una claríssima manca de recursos.

Evidentment, el primer impacte negatiu recau sobre l’alumnat, i les conseqüències d’aquest
desplegament de la normativa mancat de recursos tenen noms i cognoms:

La Sònia té 14 anys, s’autolesiona freqüentment i en els darrers mesos ha tingut diversos
intents de suïcidi, però no té el suport d’un vetllador/a a l’institut. Tampoc rep l’atenció
psicològica que necessitaria, ja que el CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)
està col·lapsat i els hospitals de dia tenen llista d’espera.
El Jonathan té 10 anys, un retard greu d’aprenentatge i tampoc no arriba a la puntuació
mínima per tenir una persona de suport a l’aula. En algunes classes, quan hi ha dues
professores a l’aula, el Jonathan pot tenir el suport que necessita i se’n surt molt bé: aprèn i
està content. Però això només passa quatre hores a la setmana. La resta de les hores
s’aïlla dibuixant a la seva llibreta perquè el temps passi més ràpid.
La Chaima té 8 anys i acaba d’arribar d’Algèria. No parla català ni castellà. A la seva
escola no hi ha aula d’acollida. Que la Chaima tingui una bona acollida (no només
lingüística sinó en el sentit més ampli) requeriria una atenció personalitzada que l’escola
no li està oferint.

Aquests són casos reals (amb noms inventats) que els docents ens trobem cada dia a les
escoles. A cada classe hi ha unes quantes Sònies, Chaimas o Jonathans als quals hem
garantit (sobre el paper) un acompanyament de qualitat però que, a la pràctica, estem
deixant de banda.

https://diarieducacio.cat/educacio-inclusiva-cinc-anys-despres-de-laprovacio-del-decret/
https://lectoresilectors.diarieducacio.cat/
https://catesco.org/1996/10/10/educacio-hi-ha-un-tresor-amagat-a-dins-1996/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639866.pdf
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Si bé som conscients que per avançar en educació inclusiva no n’hi ha prou amb invertir més
recursos, sí que creiem que aquest és un factor totalment imprescindible. La complexitat de
gestionar aules amb 25-30 alumnes, on diversos requereixen d’un acompanyament gairebé
individualitzat de forma continuada és un repte inabastable amb les condicions actuals.

Així doncs, la baixa inversió en inclusió també impacta de forma negativa sobre el professorat:
ens veiem incapaços de gestionar aquestes situacions amb els recursos de què
disposem i, per tant, acabem generant un sentiment d’impotència i frustració en constatar que,
tot i voler fer bé la nostra feina, no podem.

A partir de l’entrada en vigor del decret, diverses entitats socials, col·lectius i institucions han
insistit en la necessitat de traspassar el marc normatiu a les aules per avançar de forma real. A
tall d’exemple:

El Síndic de Greuges va publicar l’informe “L’educació inclusiva a Catalunya” el mes de
setembre del 2021.
El Diari de l’Educació ha elaborat diversos articles sobre la qüestió.
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha elaborat un informe on
analitza el desplegament del decret després de cinc anys de ser aprovat.
La Fundació Bofill dedica el primer capítol de l’Anuari 2022 a l’educació inclusiva.
L’octubre de 2022, la Xarxa de Professionals per l’Escola Inclusiva de Catalunya ha
promogut un debat entre més de 500 professionals sobre l’educació inclusiva.

Des del Clam Educatiu creiem imprescindible la feina feta per totes les entitats que han tractat la
qüestió amb profunditat i que l’han posicionat amb la urgència que mereix. Alhora, recolzem les
mesures i canvis que es proposen en els diversos informes i articles, entre els quals destaquem
la necessitat i urgència de:

Incrementar les hores dels professionals de suport a l’aula.
Implementar canvis organitzatius i metodològics per atendre millor tot l’alumnat. Caldria,
per exemple, fer més codocències i cotutories, però amb la plantilla actual no arribem als
mínims desitjables.
Canviar la mirada de la comunitat educativa sobre l’alumnat: l’educació inclusiva no
només afecta l’alumnat amb necessitats educatives especials, sinó que tothom pot requerir
d’acompanyament i suport en moments determinats.
Millorar la formació dels docents sobre educació inclusiva, especialment en els graus
d’Infantil i Primària i en el Màster de Formació del Professorat.
Incrementar urgentment els recursos destinats a la salut mental, especialment en el cas
d’adolescents i joves.
Incorporar nous perfils als centres educatius que facilitin una millor atenció a tot l’alumnat i
les famílies: psicòlogues, educadors socials i altres.
Acabar amb la segregació escolar entre centres i dins d’un mateix centre (grups de nivell)
per tal que les escoles i els grups-classe siguin representatius de la realitat social.
Incrementar les hores i disponibilitat dels EAPs (equips d’assessorament i orientació
psicopedagògica) als centres educatius.
Fer més transparents els criteris d’assignació de vetlladores i vetlladors a l’alumnat que ho
pugui requerir.

https://www.sindic.cat/site/unitFiles/8067/Informe Educacio Inclusiva_cat.pdf
https://diarieducacio.cat/tag/escola-inclusiva/
https://www.tercersector.cat/sites/default/files/2022-11/2022-11_t3s_dossier_catalunya_social_el_desplegament_del_decret_descola_inclusiva_cinc_anys_despres_vweb.pdf
https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/t/i/i/qpc-anuari_2022_161222.pdf


Abaixar la ràtio alumne/docent en els entorns de més complexitat.

Per tot això, des del Clam Educatiu demanem:

Que els nous pressupostos destinin una important inversió per a l’educació
inclusiva. A l’inici del curs 22-23, amb l’anunci de la reducció d’una hora lectiva a partir de
gener de l’any 2023 gràcies a una inversió de 170 milions d’euros, el Departament
d’Educació va demostrar la seva capacitat de mobilitzar recursos per aquelles qüestions
que considera necessàries i urgents. Si de veritat volem avançar cap a un sistema
educatiu inclusiu hauríem de poder trobar els recursos per fer-ho possible, igual que es va
fer amb la reducció de l’hora lectiva. O prioritzem l’educació inclusiva i hi assignem una
important partida pressupostària o deixem de fer veure que ens creiem la inclusió.
La priorització i acció coordinada entre diferents conselleries de la Generalitat i altres
administracions públiques. Avançar en educació inclusiva és un repte de caire sistèmic,
per tant, requereix de la implicació de conselleries que van més enllà del Departament
d’Educació, especialment Salut i Drets Socials. Alhora, també creiem necessària la
implicació d’altres administracions públiques, des del Ministeri fins a les administracions
locals.

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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El alumnado de Religión católica baja en
todas las comunidades autónomas
La cifra de alumnos que asisten a la clase de Religión católica ha bajado en todas las
comunidades en el curso 2020-2021, el último del que hay datos, una bajada sostenida en el
tiempo que se repite en centros públicos, privados y concertados.

Un 59,5 % han elegido esta asignatura de oferta obligatoria en España, pero voluntaria para el
alumno, según el anuario estadístico del Ministerio de Educación «Las cifras de la educación en
España. Curso 2020-2021 (Edición 2023)», recientemente publicado.

Así, más de tres millones de alumnos van a religión católica, a los que se suman los que
acuden de forma minoritaria a la asignatura de religión evangélica, islámica y judía, en todos los
casos por debajo del 1 por ciento sobre el total del estudiantado.

Con la entrada en vigor en enero de 2021 de la última reforma educativa, la ley Celaá o Lomloe,
la clase de religión ha dejado de contar para el cálculo de la nota media del curso y tampoco
tiene una asignatura espejo, pero el centro debe garantizar la atención educativa al alumno en
las horas en las que sus compañeros acuden a religión.

Con la Lomce del PP, la religión sí tenía asignatura alternativa, es decir, se obligaba de elegir
entre ella y otra, y su nota contaba, lo que favorecía la elección de religión por considerarla
menos exigente que el resto de opciones (otro idioma, dibujo técnico...).

Alumnos de la asignatura de Religión en EspañaEl Debate

El descenso registrado durante el curso 2020-2021 es acorde a la tendencia de los últimos
años, con unas cifras muy lejanas al 83 % de estudiantes que cursaban esta materia dos
décadas atrás (en el curso 2000-2001).

Sí se mantiene en el tiempo el bajo número de jóvenes de Bachillerato que optan por religión
católica, frente a los de la etapa de Educación Primaria y, en menor medida, los de Secundaria
Obligatoria (ESO), siendo mucho más popular en los centros concertados y privados.

https://www.eldebate.com/religion/20230119/alumnado-religion-catolica-baja-todas-comunidades-autonomas_87195.html
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El cura del Pare Manyanet investigado por
almacenar pornografía infantil vive al lado
de un colegio
El sacerdote Joaquín C., miembro de la congregación Pare Manyanet e investigado por
almacenar 39 gigas de pornografía infantil en su ordenador, reside en un edificio anexo al
colegio que la comunidad tiene en el distrito de Les Corts.

Como ha podido saber este medio, el padre vive en una residencia para curas ancianos
situada en el edificio que alberga la Curia General --el gobierno general de la Congregación de
los Hijos de la Sagrada Familia, a la que pertenece también el mencionado centro-- y la
enfermería. Según las fuentes consultadas se trata de un edificio “anexo, pero independiente” al
colegio, con una entrada propia y en el que Joaquín C. está “controlado”, aunque tiene libertad
para salir. “Era la mejor solución, no podíamos echarlo a la calle”, se defienden.

Estudiaron una casa de colonias

La decisión de que el presunto pedófilo se instalara en esta residencia emplazada a escasos
metros de la puerta del colegio Pare Manyanet de Les Corts se tomó tras considerar que este
lugar es en el que la comunidad tiene “más posibilidades de hacer un seguimiento del
cumplimiento de las medidas cautelares que le fueron impuestas”.

Exterior del colegio Pare Manyanet en Sant Andreu, Barcelona / GOOGLE MAPS

Preguntada sobre si un edificio anexo a una escuela es el lugar idóneo para que resida un
presunto pedófilo, la congregación asegura que el “problema” con el que se encontraron tras
conocerse el caso es que las comunidades religiosas a las que podían trasladarlo “están
vinculadas a escuelas o parroquias con actividades familiares”. Otra de las opciones que se
estudiaron “fue una casa de colonias en Begues, pero tampoco era el lugar más adecuado”,
reconocen. Al menos, alegan, en el edificio en el que reside Joaquín C. desde el día en que se
tuvo conocimiento de la denuncia viven los miembros del gobierno general y pueden saber lo
que hace el padre de forma directa.

Inmerso en un proceso canónico

En paralelo al proceso por la vía judicial, la congregación ha trasladado el caso a Roma, que le
impondrá una pena canónica si así lo considera. No obstante, aseguran las mismas voces,
están a la espera de que la justicia se pronuncie “dado que son los tribunales quienes tienen los
instrumentos para determinar el alcance del delito”. De hecho, la Santa Cruz se basará en la
sentencia emitida por los tribunales ordinarios para tomar una decisión definitiva en función de
los hechos probados.

Desde los Hijos de la Sagrada Familia sostienen que, pese a que el padre está siendo asistido
por un abogado de oficio y no de la congregación, están al día de su caso. “El material delictivo
fue descargado de internet y no es de producción propia, hecho que sería más grave porque

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/cura-pare-manyanet-investigado-pornografia-infantil-vive-colegio_762905_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/mossos-cura-barcelona-pornografia-infantil_463621_102.html


podría afectar a la escuela. Pero no es el caso”, se defienden.

Se le prohibió cualquier actividad con niños

No obstante, la crudeza de las miles de imágenes que almacenaba el párroco --algunas de
violaciones-- tanto en su ordenador como en su teléfono móvil, empujó al juez a imponer
medidas cautelares, dada su proximidad con menores. El juez le prohibió desempeñar cualquier
tipo de actividad con niños. Una medida a la que la congregación ha sumado el veto de
desarrollar cualquier actividad pastoral y de oficiar cultos en público.

Añaden que las familias de los alumnos están al tanto de las medidas adoptadas, pese a que el
párroco no era profesor ni miembro de la comunidad educativa, sino el rector de la parroquia
Sant Josep Manyanet situada junto al colegio de Sant Andreu. “Además de la denuncia civil, en
espera de resolución, se puso en marcha la directiva canónica por la que se apartó al padre de
la comunidad, se le retiró de su cargo de rector nombrando a un administrador parroquial y se
inició el proceso canónico en Roma, informando al Obispado de Barcelona de todos los pasos.
Anteponiendo siempre la presunción de inocencia, condenamos sin paliativos este hecho y
estamos comprometidos a combatir este tipo de actuaciones delictivas sin vacilación alguna, en
línea con las indicaciones claras del papa Francisco, válidas para toda la Iglesia”, reza el texto
remitido a las familias.

El Manyanet despidió al informático

El caso salió a la luz después de que el técnico de informática del colegio Pare Manyanet de
Sant Andreu descubriera 39 gigas de material de contenido sexual con menores en el
ordenador que el sacerdote le dejó para que reparara. El colegio Pare Manyanet expedientó al
cura, pero también al informático. Primero, la congregación le solicitó que teletrabajara para,
posteriormente, acabar despidiéndolo.

Por ello, la Audiencia de Barcelona ha ordenado que se investigue al director de la escuela
en la que se produjeron los hechos, en el distrito de Sant Andreu, así como al responsable del
cumplimiento normativo de la congregación.
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Els sindicats d'educació i sanitat mantenen
la vaga de la setmana vinent per la situació
"insostenible" dels dos serveis públics |
Público
Els sindicats d'educació i sanitat mantenen la vaga de la setmana vinent per la situació
"insostenible" dels dos serveis públics. Així ho han expressat aquest dimecres representants de
la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya i USTEC a les portes del Parlament, on han presentat
un manifest conjunt sota el lema "Salvem els nostres serveis públics!" i posant per escrit les
situacions actuals dels dos sectors.

Per una banda, el sindicat majoritari de mestres i professors USTEC ha expressat que veu
avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació, però no són suficients per
desconvocar la vaga del dimecres i dijous vinent, que coincideix amb la de metges. La portaveu
del sindicat, Iolanda Segura, ha reclamat incloure en l'acord altres aspectes com el pacte
d'estabilitat pels docents interins, l'ordre del calendari educatiu o la reducció de dues hores
lectives pels professionals majors de 55 anys. 

En una atenció als mitjans davant el Parlament de Catalunya, Segura ha explicat que el
Departament els ha fet arribar una nova proposta que s'ha de valorar en la reunió prevista per
aquest dijous. Aquesta incorpora avenços tant pel que fa als estadis com als professors tècnics
d'FP. Davant d'això, USTEC ha admès veure amb bons ulls la proposta, però ha afirmat que
continuaran "demanant una mica més" i negociar altres aspectes "més enllà de l'àmbit
pressupostari".

Preguntada sobre la possibilitat de desconvocar la vaga, la portaveu d'USTEC ha obert la porta
a fer-ho "si s'arriba a un acord" en els aspectes comentats anteriorment. Tot i això, ha afegit que
estan en un moment de preguntar al col·lectiu què vol fer, si pressionar en l'actual context de
pressupostos o no.

Agrupar l'inici de curs a l'escola i a l'institut

En plenes negociacions amb els sindicats, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray,
dilluns va obrir la porta a què el curs vinent comenci el mateix dia per a infantil, primària i
secundària i no en diferents dies com va passar al setembre, quan infantil i primària van
començar el 5 de setembre i secundària el 7. Les dates serien "similars" a les de l'avançament
d'enguany, mantenint per tant l'avançament de curs.

També va dir que una altra de les millores que es podria aplicar és "dotar de més contingut
pedagògic" les tardes de setembre. 

Vaga a favor dels serveis públics 

La convocatòria de vaga d'Ensenyament de la setmana que ve coincideix amb les aturades ja
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convocades pel sector sanitari de Catalunya, impulsades per Metges de Catalunya. Segons va
assenyalar Segura, la coincidència de dates pretén ser un crit d'alerta per "salvar dos serveis
públics essencials".  

Per la seva banda, la Mesa Sindical de Sanitat ha lamentat que el Departament de Salut no els
hagi inclòs en les negociacions, com sí que ha fet amb Metges de Catalunya. A una setmana
de la convocatòria, l'agrupació de sindicats insisteix a demanar "l'equiparació i millora" de les
condicions de tots els treballadors del CatSalut. El portaveu de l'agrupació de sindicats, Xavi
Tarragón, ha reconegut que, per ells, aquest punt "és el més important" per poder rebaixar la
tensió dins el sector.

Els metges lamenten com la crisi derivada de la Covid ha demostrat que les successives
retallades han provocat "una situació límit", que segons denuncien. Tarragón ha recordat que
"Catalunya és el segon territori amb més mútues privades de salut".

Davant la convocatòria de vaga, la UGT de Catalunya ha exigit al Parlament un "gran pacte de
país per a la sanitat pública". En un comunicat enviat aquest dimecres, el sindicat explica que
començaran una campanya de sensibilització social amb el lema "La sanitat pública catalana
s'està morint. Els professionals sanitaris estem de dol" i en què demanaran als professionals
sanitaris que portin un braçal negre.

El sindicat reclama prendre "decisions urgents" per "treure la sanitat pública del coma induït" i
alerta de l'"infrafinançament" que pateix. La UGT assenyala que aquesta "situació insostenible"
de la sanitat pública catalana ha estat "agreujada per les polítiques de retallades, la falta
d'inversió en equipaments, l'escàs pressupost i la manca de personal". 
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vorables a ambas leyes en cada uno de sus 
últimos cargos. A bote pronto, no parece que 
su posición guarde visos de imparcialidad; 
Díez es magistrada y fue parte. El artículo 
219 de la LOPJ establece como causas de re-
cusación que afectan directamente a Díez: 
«Haber sido defensor o representante de al-
guna de las partes, emitido dictamen sobre 
el pleito o causa como letrado»; «Haber ocu-
pado cargo público [con ocasión del cual] ha-
ya participado directa o indirectamente en el 
asunto objeto del pleito o causa o en otro re-

lacionado con el mismo» y «Haber ocupado 
el juez o magistrado cargo público o admi-
nistrativo con ocasión del cual haya podido 
tener conocimiento del objeto del litigio y for-
mar criterio en detrimento de la debida im-
parcialidad». La nitidez del precepto obliga 
a la abstención de Díez. No puede ejercer de 
ponente de un recurso contra la que hasta 
hace unos días fue su causa. Demasiado bur-
do hasta para estos tiempos de incontinen-
cia y excesos. Además, su concurso no es de-
cisivo para que prospere el propósito de la 

entente Sánchez-Aragonès, que guarda las 
formas, desvía la atención y evita el pringue. 

Europa no nos quita ojo. Recuerda que 
los fondos europeos son dinero público y 
que la lucha contra la corrupción es un ob-
jetivo prioritario para la Unión. Bruselas no 
quiere manejos y la relajación de las penas 
por malversación emiten una señal equívo-
ca. A ver quién le explica a Reynders que 
no es lo que parece precisamente porque 
es exactamente lo que parece. Sólo Sán-
chez puede hacerlo, con cuajo y solvencia.

blea por una Escuela Bilingüe 
(AEB) ya remitió ayer un escrito al 
TC tratando de recusar a la magis-
trada. Por otro lado, no era descar-
table que los recurrentes –PP y Cs– 
plantearan escritos similares. 

La magistrada llegó aupada a la 
corte de garantías por el Gobierno.  
Es una persona de la confianza del 
ministro de la Presidencia, Félix Bo-
laños, y de la ex vicepresidenta Car-
men Calvo. Tras haber sido directo-
ra general de Asuntos Constituciona-
les y Coordinación Jurídica del 
Ministerio de la Presidencia, entró a 
formar parte del Consejo de Garan-
tías Estatutarias, donde ocupó la vi-
cepresidencia de la institución. Sin 
duda, su pasado profesional la obli-
gará en el futuro a apartarse de 
asuntos que afecten a Cataluña o a 
leyes promovidas por el Ejecutivo.

La magistrada avaló que el Govern 
margine al español en la escuela 
Díez apoyó desde el Consejo de Garantías Estatutarias el monolingüismo en Cataluña

IÑAKI ELLAKURÍA BARCELONA 
La nueva magistrada del Tribunal 
Constitucional Laura Díez, vincula-
da con el PSC y el PSOE al haber 
ocupado por voluntad socialista di-
ferentes cargos institucionales, tuvo 
una participación directa en el de-
bate sobre la nueva ley lingüística 
catalana, uno de los proyectos prio-
ritarios del Gobierno de Pere Ara-
gonès, cuando era vicepresidenta 
del Consejo de Garantías Estatuta-
rias. Díez avaló esta ley creada para 
sortear la sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña 
(TSJC)  que obliga a impartir, al me-
nos, un 25% de clases en castellano.   

Al poco tiempo de dejar su 
puesto en Moncloa de directora 
general del Ministerio de Presi-
dencia, Díez accedió a este órga-
no consultivo de la Generalitat, 
encargado de analizar si las leyes 
del Parlament se adecuan a la 
Constitución y al Estatuto, gracias 
a un pacto del PSC, ERC y JxCat. 

Entre las resoluciones que tuvo 
tiempo a tratar y firmar Díez, antes 
de que PSOE y Podemos la eligie-
ran para ocupar una sillón en el re-
mozado TC, hubo dos relacionadas 
con el modelo de inmersión lingüís-
tica. Concretamente el dictamen 
3/2022 «sobre la proposición de ley 
sobre el uso y aprendizaje de las 
lenguas oficiales a la educación no 
universitaria» y el dictamen 4/2022, 
«sobre el Decreto-Ley 6/2022 en el 
que se fijan los criterios aplicables a 
la elaboración de los proyectos lin-
güísticos de los centros educativos».     

«Aunque no sea vehicular, 
el español claramente 
no queda excluido 
y se le reconoce un uso 
que es obvio que va más allá 
de ser una asignatura» 

Dos dictámenes con los que el 
Consejo avaló la ingeniería legal 
con la que el Gobierno nacionalis-
ta intentó regatear la sentencia del 
TSJC, salvar la nueva norma de la 
Generalitat y mantener intacto el 
modelo monolingüe en las escue-
las catalanas. Así, el consejo dio 
por buena la explicación del Go-
vern de que no hacía falta fijar un 

25% de clases en español, ya que 
al considerarse esta lengua como 
«curricular», aunque no «vehicu-
lar» como sí hace con el catalán, la 
«claramente no queda excluida del 
sistema educativo y se le reconoce 
un uso que es obvio que va más 
allá de su utilización solo en la im-
plantación de esta lengua como 
materia o asignatura».  

Pese a esta argumentación del 
Consejo de Garantías Estatutarias 
en el dictamen del 7 de junio, poco 
después el  TSJC elevó al Constitu-
cional una cuestión de inconstitu-
cionalidad al considerar que este 
órgano había actuado con la volun-
tad de «bloquear la aplicación de la 
sentencia y la garantía del uso do-
cente del castellano en términos 
constitucionalmente aceptables».   

Este socorro del Consejo al Eje-
cutivo de ERC se acabó confir-
mando cuando la Generalitat ins-
tó a los directores de los centros 
educativos a no respetar el 25%, 
eliminado casi en su totalidad la 
presencia de esta lengua en el día 
a día escolar y desatendiendo a 
aquellas familias que habían ga-
nado en los juzgados el derecho a 
más horas de español.       

«El TC no ha considerado de 
forma explícita inconstitu-
cional que la ley no declare 
el castellano vehicular» 

En las resoluciones sobre los usos 
lingüísticos, el Consejo de Garan-
tías Estatutarias ofreció la necesa-
ria cobertura teórica a la treta de 
la Generalitat al considerar, por 
ejemplo, que la orden de impartir 
un mínimo de 25% de asignaturas 
en castellano no era un «paráme-
tro de constitucionalidad ni de es-
tatutariedad» que vinculase al le-
gislador y que, por tanto, obligase 
al Ejecutivo de Pere Aragonès a 
«respetarla».  Dicho y hecho, el 
Gobierno de la Generalitat siguió 
estrictamente estas recomenda-
ciones hasta que el pasado mes 
de septiembre el TSJC dictó dos 
resoluciones judiciales que avalan 
que se siga impartiendo el bilin-
güismo en las aulas pese a que la 
Generalitat recurrió estas órdenes 

judiciales en agosto pasado argu-
mentando que la nueva legisla-
ción, que establecía que el catalán 
era vehicular y el castellano de 
aprendizaje, hacia innecesaria la 
medida del 25%. 

«El catalán debe ser el centro 
de gravedad del sistema 
educativo de Cataluña» 

Asimismo, el órgano que vicepre-
sidía Díez defendió que no esta-
blecer el castellano como lengua 
vehicular en la norma no era in-
constitucional, ya que esta medi-
da no implicaba la exclusión pese 
a que la sentencia del alto tribunal 
expresaba que debían ser las dos 
lenguas, catalán y castellano, vehi-
culares.  «Se ha de hacer notar 
que la legislación básica estatal en 
materia de educación nunca, con 
excepción del periodo en el que 
estuvo vigente la LOMCE, ha de-
clarado el castellano como lengua 
vehicular», afirmaba el Consejo 
como argumento de autoridad pa-
ra avalar que la «Generalitat sitúe 
al catalán como centro de grave-
dad del sistema educativo». 

«La igualdad de lenguas en 
la enseñanza nunca ha sido 
exigida por la Constitución 
ni por el Estatuto 
de autonomía catalán» 

En sus estrategia para discrimi-
nar al castellano en las aulas ca-
talana, situándolo como la lengua 
de la hora del patio frente a un 
catalán que se utiliza como única 
lengua vehicular , el Gobierno de 
la Generalitat encontró otro apo-
yo del Consejo de Garantía Esta-
tutarias. El órgano consideró en 
su dictamen que es legal discri-
minar al español frente al cata-
lán. De esta forma, en la resolu-
ción aprobada el 7 de junio de 
2022 el consejo aseguró que no 
ve inconvenientes a que la  pro-
posición de ley de la Generalitat 
no establezca un trato igualitario 
entre las dos lenguas ya que, en 
este sentido, «hay que recordar 
que la igualdad de lenguas en la 
enseñanza tampoco no ha sido 
exigida nunca ni por la constitu-

ción, ni por el Estatut, ni por la 
legislación básica del Estado, ni 
explícitamente ni en la interpre-
tación que ha hecho el tribunal 
Constitucional a lo largo de casi 
tres décadas».      

«El uso diferenciado del 
catalán evita discriminacio-
nes por razón de lengua 
y garantiza la igualdad 
de oportunidades» 

El Consejo de Garantías Estatuta-
rias validó esa diferencia de trato 
con el castellano como una esen-
cia del propio sistema educativo 
catalán, señalando de facto la 
obligación del TSJC de impartir 
del 25% en español como una in-
jerencia en el modelo propio de 
Cataluña. «La clara admisión de 
este uso diferenciado del catalán 
y el castellano en el sistema de 
educación es el fundamento so-
bre el que descansa la declara-
ción de constitucionalidad que ha 
dicho siempre el TC del modelo 
general de conjunción lingüística 
que ha adoptado Cataluña desde 
el inicio. Y esto, naturalmente,  
sin generar ninguna discrimina-
ción de las personas por razón de 
lengua, sino más bien al contra-
rio: para evitar discriminaciones 
sociales por razones lingüísticas 
y para asegurar la igualdad de 
oportunidades», sostuvo el  Con-
sejo de Garantías.  

«Las resoluciones de los 
tribunales ordinarios no 
constituyen ningún paráme-
tro para valorar la constitu-
cionalidad de una ley» 

El Consejo de Garantías desdeñó, 
incluso, las sentencias del Supre-
mo y el TSJC sobre la obligación 
de que el castellano sea tratado 
como lengua vehicular en la es-
cuela catalana. «La regla mínima 
del 25% de uso vehicular con cada 
una de las lenguas oficiales, esta-
blecida por la sentencia del TSJC, 
no se convierte en parámetro de 
constitucionalidad que vincule al 
legislador y que, por lo tanto, obli-
gue a respetarla», afirmaron en su 
defensa de la ley del Govern. 

Sánchez y Aragonès, en Barcelona. Q. GARCÍA / EFE
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Catalunya, la que més gasta en reforç escolar

escolars que tenen com a objectiu 
no tant que l’alumne segueixi el rit-
me de l’escola sinó que ampliï i per-
feccioni el seu coneixement en 
aquestes matèries. Tenint en comp-
te aquesta diferenciació, les dades 
mostren com les famílies amb més 
ingressos destinen les classes parti-
culars sobretot a ampliar el conei-
xement, mentre que les de rendes 
més baixes opten pel reforç. 

D’aquesta manera, les famílies amb 
més diners no destinen ni un 20% 
de la inversió en educació fora de 
l’escola al reforç, un percentatge 
que s’eleva fins al 53% en el cas de 
les famílies més pobres. En canvi, 
les extraescolars artístiques repre-
senten només un 6% dels diners 
destinats a classes particulars a les 
llars amb menys recursos i un 18% 
en el cas de les famílies amb més re-

cursos. En aquest sentit, l’estudi diu 
que les llars més riques busquen 
“proporcionar un avantatge compe-
titiu que asseguri l’accés a instituci-
ons d’elit”, mentre que les més po-
bres destinen l’esforç a “recuperar i 
remeiar”. 

Catalunya, un cas excepcional 
L’estudi mostra que com més rica és 
una comunitat autònoma, més di-
ners gasta en classes particulars. 
També assegura que les comunitats 
amb una renda mitjana més alta 
acostumen a prioritzar els idiomes 
per davant d’altres matèries. Una 
premissa, però, que no es compleix 
en el cas de Catalunya. 

A diferència de Madrid o del Pa-
ís Basc, les famílies catalanes des-
tinen més diners a les classes de re-
forç que a les extraescolars d’idio-
mes. Concretament, dels 283 euros 
que de mitjana inverteixen les llars 
a l’educació fora de les escoles i ins-
tituts, 107 euros són per als idio-
mes i 121 per a les anomenades ma-
tèries curriculars centrals, és a dir, 
per a les classes de reforç. De fet, 
segons l’estudi, Catalunya gasta 
més del doble que la comunitat de 
Madrid en aquest tipus d’extraes-
colar. Tot i això, si parlem d’educa-
ció a l’ombra en general, conside-
rant tant el reforç com els idiomes 
o l’art, la comunitat on les famíli-
es destinen més recursos és Ma-
drid, amb 350 euros per alumne. A 
la cua d’aquesta despesa en classes 
particulars hi ha la comunitat de 
Castella-la Manxa, que no arriba 
als 200 euros per alumne.e

Una imatge 
d’arxiu d’una 
classe de reforç 
escolar a 
Sabadell. 
MANOLO GARCÍA 

 

Les famílies amb rendes baixes paguen més classes de repàs i les altes aposten pels idiomes i les arts

EDUCACIÓ

El mercat de les classes particulars 
és molt més gran del que es pensava 
fins ara. Aquesta és una de les prin-
cipals conclusions de la investigació 
més important sobre educació a 
l’ombra que s’ha fet mai a Espanya. 
L’estudi, publicat per EsadeEcPol, 
explica que el 47% dels alumnes es-
panyols reben algun tipus de classe 
particular, un percentatge que s’en-
fila per sobre del 60% a l’ESO i el 
batxillerat. La despesa per reforçar 
i ampliar el coneixement que in-
fants i adolescents reben als centres 
educatius ronda els 1.700 milions 
anuals, segons recull el mateix tre-
ball, que cita l’última Enquesta de la 
Despesa de les Llars en Educació, de 
l’INE, amb dades del 2019 i 2020. 
L’import, de fet, duplica la xifra que 
s’havia calculat fins ara a l’Enques-
ta de Pressupostos Familiars del 
mateix any. 

Situació econòmica familiar 
A grans trets, de cada tres euros que 
es gasten en classes particulars, dos 
van destinats a ampliar i perfeccio-
nar els coneixements i un s’inver-
teix en classes per reforçar i conso-
lidar el que s’aprèn a l’aula. Però 
aquesta tendència, segons l’estudi, 
varia en funció de la situació econò-
mica de cada família. El document 
considera un “reforç” les classes 
particulars dedicades a matèries 
curriculars centrals, mentre que 
veu en els idiomes i les arts extra-

BARCELONA
DIANA SILVA

Compartim bacteris amb 
l’entorn més proper

els primers anys de vida. Però, d’on 
venen tots els altres bacteris quan 
ens fem grans? Aquesta és la pre-
gunta que ha intentat respondre 
l’estudi, publicat ahir a la revista 
Nature, i la resposta és que venen de 
l’entorn més proper.  

A partir de més de 9.000 mostres 
de femta i saliva de persones d’arreu 
del món, els investigadors van ana-
litzar com es transmeten els bacte-
ris entre generacions i entre perso-
nes d’un mateix entorn. Les conclu-
sions són clares: en el naixement, 
les mares transmeten als fills uns 
bacteris que duren anys, fins al punt 
que encara es poden detectar en 
persones d’edat avançada, però que 
amb els anys van desapareixent. 
D’una forma totalment diferent, en 
les interaccions socials també es 
transmeten microorganismes. En el 
cas dels bacteris que viuen a la sali-
va el mètode és molt clar: un petó o 
un contacte molt proper. Sobretot, 

Representació 
d’un conjunt de 
bacteris a 
l’intestí d’una 
persona. GETTY

aquests bacteris es transmeten en-
tre parelles. Els microorganismes 
que viuen a l’intestí, però, no està 
del tot clar com es poden transme-
tre. La qüestió, però, és que passa, i 
segons apunta en declaracions a Efe 
la investigadora principal de l’estu-
di, la catalana Mireia Valles-Colo-

mer, ha de ser un procés molt ràpid, 
perquè si no, els bacteris moririen. 
“Els resultats suggereixen que les 
interaccions socials donen forma a 
la composició dels nostres microbi-
omes”, afirma Valles-Colomer. De 
fet, afegeix que l’entorn més proper 
és la principal font del microbioma 
de cadascú. A l’inici de la vida és la 
mare, però amb el temps els seus 
bacteris s’acaben substituint pels 
que arriben de les interaccions soci-
als. Fins i tot, tal com assenyala l’in-
vestigador Nicola Segata, els bacte-
ris es poden propagar en interacci-
ons “superficials i ocasionals”. 

Punt de partida 
L’estudi pot ser un punt de partida 
en molts àmbits. Per exemple, pot 
ajudar a comprendre com els hu-
mans adquireixen les espècies mi-
crobianes que s’associen amb el risc 
de patir malalties com la diabetis o 
el càncer. “Algunes malalties no 
transmissibles estan parcialment 
relacionades amb alteracions al mi-
crobioma”, afirma Segata. La inves-
tigació permet avançar en la recer-
ca de noves teràpies que actuïn so-
bre el microbioma per frenar aques-
tes malalties.e

CIÈNCIA

En l’intestí d’una persona hi pot ha-
ver bacteris de la seva parella, del 
company de feina que s’asseu al seu 
costat o de l’amic amb qui sempre va 
a fer una copa. A l’organisme d’un 
ésser humà hi conviuen centenars 
de microorganismes que formen el 
microbioma, i encara que siguin 
bacteris tenen una funció clau per al 
bon funcionament del sistema im-
munitari i digestiu. Aquests bacte-
ris es concentren sobretot a la sali-
va i a l’intestí. Ara, un estudi de la 
Universitat de Trento i de l’Institut 
Europeu d’Oncologia demostra que 
els microorganismes es poden 
transmetre entre humans sense que 
calgui fer-se cap petó perquè això 
passi. Fins ara la ciència tenia clar 
que una bona part del microbioma 
passava de mare a fill, sobretot en 

BARCELONA
ARA
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Procés participatiu per definir l'Institut la Sagrera - Sant Andreu |
betevé
Alumnes, famílies i docents de l’Institut la Sagrera – Sant Andreu van engegar un procés participatiu al desembre amb l’objectiu de definir les
característiques essencials que hauria de tenir l’edifici definitiu. L’única premissa és que l’edifici ha de tenir dues plantes i espais suficients per
acollir quatre línies d’ESO i tres de batxillerat.

L’institut és un centre que va començar a funcionar el curs passat en mòduls al recinte de la Fabra i Coats, a Sant Andreu. L’edifici s’ha de construir
a la zona coneguda com a Triangle Ferroviari, en uns terrenys que actualment estan en litigi per la seva propietat entre la Generalitat i TMB.

Un procés per definir un edifici a mida

A partir d’un web creat per a aquest procés, la comunitat educativa ha estat aportant idees i fent propostes sobre quins espais i quines
característiques hauria de tenir el futur edifici. Totes les propostes estan enfocades per cobrir les necessitats pedagògiques del projecte educatiu
del centre. El resultat hauria de servir als arquitectes com a base per elaborar el disseny definitiu de l’edifici.

El web on s’han recollit les propostes dels alumnes, les famílies i el personal docent

Part del procés s’ha treballat amb els alumnes a l’aula i, fins i tot, han anat fins al punt que s’ha de convertir en l’institut nou per analitzar en primera
persona l’espai i les característiques de l’entorn.

Han sortit propostes molt imaginatives, sobretot en relació amb l’espai exterior. Tenim clar que necessitem espais oberts, polivalents que
siguin llocs de trobada.

Iván González, cap d’estudis de l’Institut la Sagrera – Sant Andreu

El procés participatiu el donaran per finalitzat a finals d’aquest mes, ja que des del Consorci d’Educació se’ls va dir que volen començar a treballar
en el projecte constructiu aviat.

Una obra amb dotació econòmica però sense data

No hi ha calendari, però, per a l’inici de la construcció de l’edifici, i menys encara per saber quan serà una realitat. El motiu és que el terreny del
Triangle Ferroviari on s’ha de construir l’equipament fa cinc anys que està en litigi. La Generalitat i TMB es disputen la propietat del terreny i el
conflicte encara no té data de resolució. Fins que això no passi, no es podran iniciar les obres.

Mentrestant, l’institut haurà de traslladar-se provisionalment a un nou emplaçament. El lloc assignat són les instal·lacions temporals de l‘Escola la
Maquinista que estrenarà edifici definitiu al setembre. Les famílies insten el Consorci d’Educació a tenir en compte que els alumnes que han
d’arribar als mòduls són estudiants de secundària.

Esperem que tinguin en compte que cal adequar uns espais que han estat pensats per a infants d’infantil i primària a uns alumnes més
grans i que tenen altres necessitats.

Pedro Gómez, pare

El que sí està definit ja és el pressupost per a la construcció de l’edifici. L’obra està pressupostada per uns vuit milions d’euros.

Un institut de pedagogia innovadora

https://beteve.cat/societat/proces-participatiu-institut-sagrera-sant-andreu/


L’Institut la Sagrera – Sant Andreu és un centre de nova creació amb un projecte educatiu innovador. Els alumnes treballen en franges d’hora i
mitja. Les matèries de tecnologia, humanitats, socials i llengües les treballen per projectes. Aquest treball globalitzat el fan en grup i incorporen
noves tecnologies.

Les capacitats instrumentals es treballen de forma individual a través de propostes i cada alumne segueix el seu ritme i evoluciona diferent. La
música, la plàstica i les optatives es treballen durant la darrera franja del dia i estan plantejades perquè els alumnes desenvolupin la màxima
creativitat.
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La intel·ligència artificial de ChatGPT: un
avenç o una amenaça per a l'educació?
El ChatGPT va corrent d'orella a orella entre alumnes i docents. És una nova eina d'intel·ligència
artificial que permet, per exemple, fer un treball de manera automàtica posant-hi només els
paràmetres que dona el professor.

Es tracta d'una web de pagament, desenvolupada per l'empresa OpenAI --responsable també del
programa DALL·E 2, que pot crear qualsevol imatge imaginable--, però des de finals d'any es pot
fer servir gratuïtament de forma limitada, i això ha obert el debat entre la comunitat educativa.

A les escoles públiques de Nova York l'han prohibit, però és aquest el camí? Hem parlat amb
experts i pedagogs sobre com s'hauria de gestionar aquesta eina.

Exemple del que pot fer ChatGPT: escriure, en segons, un text correcte i coherent d'un
tema sol·licitat.

Pot resoldre operacions, escriure un poema o traduir un text

A diferència de Google, ChatGPT no fa una cerca del que hi ha publicat a Internet, sinó que "l'han
alimentat amb tot el que hi ha de coneixement fins al 2021 i respon de pressa", explica Karina
Gibert, la directora del centre de recerca en ciència intel·ligent de dades i intel·ligència artificial
IDEAI-UPC.

Està entrenat amb més de 175.000 milions de paràmetres, amb grans quantitats de text i en
diversos idiomes.

És capaç de resoldre operacions matemàtiques, escriure un poema, traduir un text a un altre
idioma o elaborar una pluja d'idees a partir de conceptes diferents. I, per ara, esquiva els
detectors de plagi.  

https://www.ccma.cat/324/la-intelligencia-artificial-de-chatgpt-un-avenc-o-una-amenaca-per-a-leducacio/noticia/3207299/
https://www.ccma.cat/324/dalle-2-la-sorprenent-intelligencia-artificial-que-crea-qualsevol-imatge-imaginable/noticia/3157558/


Posar-se a la defensiva o adaptar-s'hi?

La seva irrupció a les aules, asseguren els experts, planteja reptes sobre com s'ensenya i com
s'avalua. Enric Prats, professor de Pedagogia a la Facultat d'Educació de la UB, proposa
adaptar-s'hi:

"Haurem de buscar activitats més creatives, com per exemple que els alumnes
redactin un text a l'aula i que el comparin amb el que genera el ChatGPT."

Enric Prats, professor de Pedagogia a la Facultat d'Educació de la UB

Hi coincideix Marc Camacho, cap d'estudis de secundària i d'estudis postobligatoris de l'escola
FEDAC Sant Narcís de Girona:

"En el món educatiu tendim a ser molt reactius i a posar-nos a la defensiva amb
avenços tecnològics que, tard o d'hora, haurem d'integrar. El que hem de fer, en canvi,
és veure com adaptem aquestes eines perquè els nostres alumnes aprenguin de
manera més significativa."



Prats compara la seva irrupció amb la controvèrsia que hi va haver, fa dècades, amb l'aparició de
Google:

"De la mateixa manera que Google no ha acabat amb l'avaluació, ChatGPT tampoc ho
farà: al contrari, generarà noves maneres d'avaluar i aprendre."

Risc de plagi?

A l'escola FEDAC Sant Narcís ja l'han començat a utilitzar com a eina d'aprenentatge. En
algunes de les classes de secundària i batxillerat, els alumnes han buscat informació a través de
ChatGPT per després fer-ne un debat:

"No ens hem de preocupar tant per l'ús fraudulent que se'n pugui fer, perquè el que hem
de fer és canviar el punt de vista de totes les activitats educatives que puguem
demanar als alumnes. Això ens obligarà a reforçar el vincle personal amb els
alumnes. Si coneixem els estudiants, difícilment ens podran colar un plagi".



L'entenen, més aviat, com un punt de partida, que estalvia temps en tasques mecàniques i que
obliga a anar més enllà en els aprenentatges:

"Aquesta eina ha de servir perquè els alumnes puguin fer una recerca més ràpida,
interpretar-la i, a partir d'aquí, començar a treballar. Si la tecnologia avança,
l'educació també ho ha de fer."

 

 



Mitjà: RÃ dio Abrera 107.9FM

Publicat: 18/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 500 Lectores

Valor: 24€

URL: http://www.radioabrera.cat/pl8/actualitat/id3715/l-alum...

EDUCACIÓ | Ràdio Abrera 107.9FM
Finalitzen les visites del curs 2022 - 2023 en el marc de l'activitat ‘El meu Ajuntament’, adreçada als i les
alumnes de tercer curs d’Educació Primària de les escoles del municipi, amb l'objectiu de presentar als nens i
nenes d'Abrera com és l’Ajuntament i la seva organització. Aquest dimecres 18 de gener hem rebut la visita de
l'alumnat de tercer curs de l'Escola Francesc Platón i Sartí. El dimecres 14 de desembre l'Ajuntament va rebre
la visita de l'alumnat de tercer curs de l'Escola Josefina Ibáñez. I el dimecres 23 de novembre, la visita de
l'alumnat de tercer curs de l'Escola Ernest Lluch. Els nens i nenes de tercer curs de l'Escola Francesc Platon i
Sartí han fet una visita guiada per l’Oficina d’Atenció Ciutadana (l’OAC), la Sala de Juntes de Govern Local i la
Sala de Plens, on els ha rebut l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, la regidora d'Educació, Giulia Mirto, i
la tècnica municipal, Maria Edo.  

 

La regidora d'Educació, Giulia Mirto, ha destacat l'interès i sensibilitat de l'alumnat: “un curs més acollim
l’alumnat de les tres escoles de primària d’Abrera: l’Escola Francesc Platón i Sartí, l’Escola Josefina Ibáñez i
l’Escola Ernest Lluch; per dur a terme l’activitat “El meu ajuntament” on a partir de la realització d’una sessió a
l’aula amb la nostra tècnica d’educació municipal coneixen el funcionament de l’Ajuntament i el nostre
municipi; i després amb la visita aquí a l’Ajuntament, ho veuen a la pràctica. Estem molt agraïdes de poder
compartir aquesta estona plegades, moment en què a més d’aprendre conjuntament i passar-ho bé, ens
expliquen les seves inquietuds. En aquesta edició l’alumnat de les tres escoles d'Abrera ha mostrat gran interès
tant en temes de sostenibilitat, com d’atenció a les persones grans i a les persones en situació de vulnerabilitat,
fet que ens mostra que la nostra infància és sensible a temàtiques tan importants. Els felicitem per aquestes
iniciatives a tots i totes elles; i per descomptat al professorat i la totalitat de la comunitat educativa que treballen
cada dia per l’educació a Abrera”.

Giulia Mirto: 'En aquesta edició l’alumnat de les tres escoles d'Abrera ha mostrat gran interès tant en temes de
sostenibilitat, com d’atenció a les persones grans i a les persones en situació de vulnerabilitat, fet que
ens mostra que la nostra infància és sensible a temàtiques tan importants. Els felicitem per aquestes
iniciatives'.

 

Treball previ a les aules

http://www.radioabrera.cat/pl8/actualitat/id3715/l-alumnat-de-tercer-curs-de-l-escola-francesc-platon-i-sarti-visita-el-consistori-d-abrera-dins-l-activitat-el-meu-ajuntament-i-dissabte-podrem-sentir-lo-a-radio-abrera.htm


'El meu Ajuntament’ comença a l’aula de l’escola, on la tècnica d’educació municipal explica als nens i nenes
com funciona l’administració local. A més, els/les alumnes realitzen unes eleccions municipals a classe,
escollint un alcalde o alcaldessa amb el seu equip de govern que, durant la visita al consistori, ocupen el seu
lloc corresponent a la Sala de Plens. En el cas de l'Escola Francesc Platón i Sartí la visita a les aules per part
de la tècnica d'Educació, Maria Edo, es va dur a terme el dijous 12 de gener. En el cas de l'Escola Ernest Lluch,
la sessió teòrica a les aules va tenir lloc el dijous 3 de novembre passat, mentre que a l'Escola Josefina Ibañez
es va fer el dimecres 16 de novembre passat. 

A l'Ajuntament, els nens i nenes de l'Escola Frances Platón i Sartí han presentat el seu ”programa electoral” a
l’alcalde, aquest dimecres 18 de gener , amb diverses propostes per fer d’Abrera un poble millor i li han fet
diverses preguntes sobre el govern municipal. Moltes gràcies a totes i tots! La visita a l'Ajuntament de l'alumnat
de l'Escola Josefina Ibañez es va fer el dimecres 14 de desembre passat. Podeu veure les imatges de la visita
fent clic aquí! Mentre que l'Escola Ernest Lluch va visitar-nos el dimecres 23 de novembre passat.Podeu veure
les imatges de la visita fent clic aquí! 

 

 

'El meu Ajuntament' a Ràdio Abrera

Les aportacions dels i de les alumnes i les preguntes a l’alcalde s’emeten després a Ràdio Abrera (107.9 FM,
www.radioabrera.cat i a l'Aplicació gratuïta de Ràdio Abrera per a dispositius mòbils:

'El Meu Ajuntament' de l'Escola Ernest Lluch  es va emetre el dissabte 26 de novembre de 2022 a les
12.04 h. Podeu escoltar el podcast fent clic aquí.
'El Meu Ajuntament' de l'Escola Ernest Lluch es va emetre el dissabte 17 de desembre de 2022 a les
12.04 h. Podeu escoltar el podcast fent clic aquí.
'El Meu Ajuntament' de l'Escola Francesc Platón i Sartí s'emetrà el dissabte 21 de gener de 2023 a les
12.04 h. 

Podeu a escoltar i descarregar el podcast dels programes de 'El Meu Ajuntament' de cursos ateniors fent clic
aquí o a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina. 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

Web abrera.cat
Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
Youtube Ajuntament d'Abrera
Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

 

https://www.ajuntamentabrera.cat/pl195/actualitat/noticies/id5010/l-alumnat-de-tercer-curs-de-l-escola-josefina-ibanez-visita-el-consistori-d-abrera-dins-l-activitat-el-meu-ajuntament-moltes-gracies-2.htm
https://www.ajuntamentabrera.cat/pl195/actualitat/noticies/id4961/l-alumnat-de-tercer-curs-de-l-escola-ernest-lluch-visita-el-consistori-d-abrera-dins-l-activitat-el-meu-ajuntament-moltes-gracies.htm
http://www.radioabrera.cat
https://enacast.com/radioabrera/programs/elmeuajuntament/radioabrera_podcast_29733
https://enacast.com/radioabrera/programs/elmeuajuntament/radioabrera_podcast_29972
https://enacast.com/radioabrera/programs/elmeuajuntament
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L’Escola Pau Vila de Parets tindrà un pati
"més inclusiu, naturalitzat i amb perspectiva
de gènere"
L’Ajuntament de Parets (Vallès Oriental) va presentar, el 16 de gener, la segona fase de la
renovació dels espais exteriors de l’Escola Municipal Pau Vila. El projecte, emmarcat dins de
‘Transformem els patis de les escoles públiques del municipi’ té com a objectiu fer els patis
«més inclusius, naturalitzats i amb perspectiva de gènere», perquè els alumnes passin més
estones a l’aire lliure.

El pressupost de la segona fase del projecte és de 67.000 euros i té una previsió d’execució de
tres mesos. L’acte va estar presidit per l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, la
vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, i la regidora d’Equipaments, Laura
Lozano, que van presentar a l’escola la segona fase de les obres conjuntament amb la directora
de l’escola, Pilar Piernau, i amb el tècnic municipal de via pública.

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va voler apuntar que en la segona part es realitzessin
obres no només «d’estructura, sinó també d’intervenció al terreny. Així, la durada prevista de la
segona fase serà del voltant de tres mesos ja que hem donat prioritat a la seguretat de l’escola,
dels docents i dels nens i nenes».

Transformació del pati

El projecte s’ha portat a terme a totes les escoles d’infantil i primària de Parets per renovar-
los. Concretament, la iniciativa concep els espais exteriors de les escoles no només com a
zones d’esbarjo i oci, sinó també com a espais d’aprenentatge. És a dir, els mestres poden fer
les classes i ensenyar les matèries que imparteixen dins de l’aula fora del pati, a més de jocs
creatius.

També estan ideats per ser inclusius en el sentit més ampli del terme: per a persones de
diferents capacitats, gènere, edat i cultura. Finalment, el pati es manté com un espai on els
nens i nenes també tenen llibertat de moviment, ja que a l’aula passen moltes hores asseguts.

Notícies relacionades

D’altra banda, els nous patis es projecten com uns espais més verds, per això es proposa
millorar-ne i augmentar-ne el volum de la vegetació. D’aquesta forma, estan plantejats com a
refugis climàtics.

Més notícies de Parets a l’edició local d’EL PERIÓDICO

https://www.elperiodico.cat/ca/parets/20230118/escola-pau-vila-parets-tendra-81352032
https://www.elperiodico.com/es/parets/
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